ŽAGARĖS REGIONINIO PARKO DIREKCIJA
Biudžetinė įstaiga, Malūno g. 1, Žagarė, LT-84331 Joniškio r.,
tel./faks. (8 426) 60809, el. p. info@zagaresrp.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 193375878
PATVIRTINTA
Žagarės regioninio parko direkcijos
Viešojo pirkimo komisijos posėdyje
2015 m.balandžio mėn.16 d. protokolu Nr.17/1
SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS
ŽAGARĖS REGIONINIO PARKO REKREACINĖS ZONOS KELIO, JUNGIANČIO
KRAŠTO KELIĄ NR. 153 IR POILSIAVIETĘ „PRIE PUŠYNO“, TVARKYMO DARBAI
TURINYS
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.

BENDROSIOS NUOSTATOS
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TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI
ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE
PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS
SAUGOMŲ TERITORIJŲ SPECIFIKOS ŽINOJIMAS
PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS
KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS
SUSIPAŽINIMO SU PASIŪLYMAIS PROCEDŪROS
PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS
PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
PASIŪLYMŲ EILĖ IR SPRENDIMAS DĖL PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMO
PRETENZIJŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA
PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS
PRIEDAI:
1. Pasiūlymo formos pavyzdys.
2. Tiekėjo deklaracijos formos pavyzdys.
3. Techninė specifikacija.
4. Įvykdytų sutarčių sąrašo lentelė.
5. Sutarčiai vykdyti numatomas pagrindinis personalas (lentelė).
6. Darbų atlikimo planas.
7. Pažymos formos pavyzdys.
8. Žagarės regioninio parko rekreacinės zonos kelio, jungiančio krašto kelią Nr. 153 ir
poilsiavietę „Prie pušyno“, rekonstrukcijos darbų techninis projektas.
I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Žagarės regioninio parko direkcija (toliau vadinama – Perkančioji organizacija) numato įsigyti
Žagarės regioninio parko rekreacinės zonos kelio, jungiančio krašto kelią Nr. 153 ir poilsiavietę
„Prie pušyno“, tvarkymo (rekonstrukcijos) darbus.
2. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu
(Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas), perkančiosios
organizacijos pasitvirtintomis ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau –
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CVPIS) paskelbtomis supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis „Žagarės regioninio parko
direkcijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės“, patvirtintomis Žagarės regioninio parko
direktoriaus 2015 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. V-1 (toliau – Taisyklės), Lietuvos Respublikos
civiliniu kodeksu (Žin., 2000, Nr. 74-2262) (toliau – Civilinis kodeksas), kitais viešuosius pirkimus
reglamentuojančiais teisės aktais bei konkurso sąlygomis.
3. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ ir
CVPIS interneto adresu: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt.
4. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio
pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų. Priimant
sprendimus dėl konkurso sąlygų, vadovaujamasi racionalumo principu.
5. Perkančioji organizacija nėra pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtoja.
6. Pirkimas vykdomas įgyvendinant programą „Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo
2015 m. sąmatos lėšų paskirstymas saugomų teritorijų direkcijoms“.
7. Vartojamos pagrindinės sąvokos apibrėžtos Viešųjų pirkimų įstatyme ir Taisyklėse.
8. Perkančiosios organizacijos kontaktinis asmuo – Giedrė Rakštienė, adresas: Malūno g. 1, LT 84331 Žagarė, Joniškio r., mob. tel. (8 426) 60809, faksas (8 426) 60809, el. paštas –
giedre.rakstiene@zagaresrp.lt , info@zagaresrp.lt.
II. PIRKIMO OBJEKTAS
9. Pirkimo objektas – Žagarės regioninio parko rekreacinės zonos kelio, jungiančio krašto kelią Nr.
153 ir poilsiavietę „Prie pušyno“, tvarkymo (rekonstrukcijos) darbai (toliau – Darbai).
10. Šis pirkimas į dalis neskirstomas, todėl pasiūlymas turi būti teikiamas visiems darbų kiekiams,
nurodytiems techninėje specifikacijoje (konkurso sąlygų 3 priedas).
11. Darbai turi būti atlikti pagal pateikiamą Žagarės regioninio parko rekreacinės zonos kelio,
jungiančio krašto kelią Nr. 153 ir poilsiavietę „Prie pušyno“, statybos (rekonstrukcijos) techninį
projektą ir techninę specifikaciją.
12. Darbų atlikimo terminai:
12.1. Darbai turi būti atlikti per du mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos.
12.2. Darbų atlikimo terminas, gali būti pratęstas vieną kartą 1 mėnesiui ir tik gavus Žagarės
regioninio parko direkcijos (toliau vadinama – Užsakovu) rašytinį pritarimą
12.3. Darbų atlikimo vieta – Žagarės regioninis parkas, Žagarės regioninio parko rekreacinė zona,
Žagarės sen., Joniškio r.
III. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI
13. Konkurse gali dalyvauti tiek Lietuvos Respublikoje
14. Tiekėjai, dalyvaujantys pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus:
1 lentelė
Minimalūs tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai
Eil.
Kvalifikacijos reikalavimai
Nr.
14.1
Tiekėjas (fizinis asmuo) arba tiekėjo
(juridinio asmens) vadovas ar ūkinės
bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis
(turintys) teisę juridinio asmens vardu
sudaryti
sandorį,
ir
buhalteris
(buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo
(asmenys), turintis (turintys) teisę
surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos
dokumentus, neturi teistumo (arba
teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl

Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys
dokumentai
Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos
ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos ar valstybės įmonės Registrų
centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nustatyta tvarka išduotas dokumentas,
patvirtinantis
jungtinius
kompetentingų
institucijų
tvarkomus
duomenis,
arba
atitinkamos užsienio šalies institucijos
dokumentas (skaitmeninė kopija), išduotas ne
anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų
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14.2

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 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
nėra
bankrutavęs,
likviduojamas, su kreditoriais nėra
sudaręs taikos sutarties, nėra sustabdęs
ar apribojęs savo veiklos, arba jo padėtis
pagal šalies, kurioje jis registruotas,
įstatymus nėra tokia pati ar panaši, nėra
iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla
arba bankroto procesas nėra vykdomas
ne
teismo
tvarka,
neinicijuotos
priverstinio likvidavimo ar susitarimo su
kreditoriais procedūros arba jam nėra
vykdomos analogiškos procedūros pagal
šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus.

pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas
išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas
ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas,
toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra
priimtinas.

1) Valstybės įmonės Registrų centro išduotas
išrašas ar šios įmonės Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas
dokumentas,
patvirtinantis
jungtinius
kompetentingų
institucijų
tvarkomus
duomenis nurodytoms aplinkybėms įrodyti,
arba teismo išduotas išrašas iš teismo
sprendimo, jei toks yra, arba šalies, kurioje yra
registruotas tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis
atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo
administravimo institucijos išduota pažyma
(pateikiama skaitmeninė dokumento kopija),
išduota ne anksčiau kaip 30 dienų iki
pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei
dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo
galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų
pateikimo terminas, toks dokumentas jo
galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
2) Tiekėjo deklaracija (šių konkurso sąlygų 2
priedas, dokumentas pateikiamas elektroninėje
formoje), patvirtinanti, kad tiekėjas nėra su
kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs
ar apribojęs savo veiklos, arba atitinkamos
užsienio
šalies
išduotas
dokumentas,
patvirtinantis, kad tiekėjas nėra su kreditoriais
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sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs
savo veiklos, nesiekia priverstinio likvidavimo
ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba
jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas,
įstatymus nėra tokia pati ar panaši, arba
priesaikos ar oficiali deklaracija, jei
atitinkamoje šalyje neišduodamas minėtas
dokumentas arba jis neapima visų keliamų
klausimų.
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 (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.

14.3

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

14.4

Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotas
susijusius su mokesčių mokėjimu.
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 (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, Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas
susijusius su socialinio draudimo įmokų Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama
mokėjimu.
pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių
dokumentų.
Perkančioji
organizacija
duomenis tikrina paskutinę pasiūlymų
pateikimo termino dieną, nurodytą skelbime
apie pirkimą.
Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas,
kuris yra fizinis asmuo, pateikia Valstybinio
socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių
skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo
fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio
socialinio draudimo fondo administravimu,
išduotą dokumentą, arba pateikia valstybės

14.5
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įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos
Vyriausybės
nustatyta
tvarka
išduotą
dokumentą,
patvirtinantį
jungtinius
kompetentingų
institucijų
tvarkomus
duomenis (pateikiama skaitmeninė dokumento
kopija).
Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba
juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje jis yra
registruotas,
kompetentingos
valstybės
institucijos išduotą pažymą. Nurodytas
dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip
30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino
pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau,
tačiau jame nurodyta, kad jis galioja
susipažinimo su elektroniniais pasiūlymais
dieną, toks dokumentas yra priimtinas.
Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija
14.6

14.7

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.
Pavienis dalyvis/ jungtinės veiklos
dalyvio kiekvienas partneris nėra baustas
už leidimą dirbti nelegalų darbą. Dalyvis
laikomas
baustu,
jeigu
nuo
administracinės nuobaudos paskyrimo
praėjo mažiau kaip vieni metai, arba

Tiekėjo deklaracija (šių konkurso sąlygų 2
priedas) (skaitmeninė dokumento kopija arba
dokumentas
tiesiogiai
suformuojamas
elektroninėmis priemonėmis).

Tiekėjo deklaracija (šių konkurso sąlygų 2
priedas), patvirtinanti, kad dalyvis nėra baustas už
leidimą dirbti nelegalų darbą Šis dokumentas
pateikiamas elektroninėje formoje.
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14.8

dalyvis, kuris yra fizinis asmuo, turi
neišnykusį ar nepanaikintą teistumą,
arba dėl tiekėjo, kuris yra juridinis
asmuo, per pastaruosius 5 metus yra
įsiteisėjęs
apkaltinamasis
teismo
nuosprendis (reikalavimas taikomas nuo
2011 m. rugpjūčio 1 d.).
Tiekėjas turi teisę verstis veikla,
reikalinga sutarčiai vykdyti, t.y. turi teisę
atlikti bendruosius statybos darbus.
Statinių kategorija neypatingi statiniai,
statinių
grupė
susisiekimo
komunikacijos: keliai, gatvės.

VĮ Registrų centro išplėstinis Juridinių
asmenų registro išrašas arba elektroninis
sertifikuotas registro išrašas, įmonės įstatai ar
kiti dokumentai, patvirtinantys tiekėjo teisę
vykdyti perkamus darbus 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)*.
Vadovaujantis viešųjų pirkimų įstatymo
(aktuali redakcija) 24 str. 5d., perkančioji
organizacija reikalauja, kad pagrindinius
darbus, t. y. pagal STR 1.08.02:2002 1 priedą
numatytus bendruosius statybos darbus atliktų
Tiekėjas, teikiantis pasiūlymą. Nurodomas
pasiūlymo formoje (priedas 1).

2 lentelė
Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai
Kvalifikacijos
Kvalifikacijos
Eil. Nr.
Kvalifikacijos reikalavimai
reikalavimų
reikalavimus įrodantys
reikšmė
dokumentai
14.9
Per pastaruosius 5 metus (jei įmonė Sėkmingai
Per paskutinius 5 metus
veikia trumpiau nei 5 metai, tai nuo jos įvykdyta bent
(jei įmonė veikia
įregistravimo dienos) iki pasiūlymų viena sutartis.
trumpiau nei 5 metai, tai
pateikimo dienos tiekėjas turi būti
nuo jos įregistravimo
sėkmingai įvykdęs bent 1 panašaus
dienos) sėkmingai
pobūdžio sutartį, kurios vertė ne
įvykdytų panašaus
mažesnė kaip 60 000 Eur. (su PVM).
pobūdžio sutarčių sąrašas
(šių konkurso sąlygų 4
Panašaus pobūdžio sutartimi laikoma
priedas).
tokia sutartis, pagal kurią atlikti darbai
Užsakovų pažyma/os,
pagal pobūdį yra panašūs į perkamų
kad sutartis/ys buvo
darbų pobūdį (pvz. nesudėtingų
įvykdyta/os sėkmingai.
statinių statybos darbai, apimantys
Pateikiamas skenuotas
kelių, gatvių tiesimo ir/arba remonto
dokumentas elektroninėje
darbus, saugomų teritorijų tvarkymo
formoje.
darbai ir kt.).
14.10
Tiekėjas privalo turėti bent 1 (vieną) už Užtikrinti, kad
Tiekėjo už sutarties
sutarties
vykdymą
atsakingą darbus atliks
vykdymą atsakingų
specialistą, kuris turi turėti:
kvalifikuotas
asmenų sąrašas
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14.11

a) patirtį vykdant bent vieną panašaus personalas
pobūdžio sutartį;
(specialistai).
Panašaus pobūdžio sutartimi yra
laikoma tokia sutartis, pagal kurią
atlikti darbai pagal pobūdį yra panašūs
į perkamų darbų pobūdį (pvz.
nesudėtingų statinių statybos darbai,
apimantys kelių, gatvių tiesimo ir/arba
remonto darbus, saugomų teritorijų
tvarkymo darbai ir kt.).
b) galiojantį Aplinkos ministerijos
išduotą
kvalifikacijos
atestatą
suteikiantį teisę eiti ypatingo statinio
statybos vadovo pareigas.
c) turintį miškininko – inžinieriaus
kvalifikaciją
Tiekėjas turi būti įdiegęs ir laikosi
kokybės vadybos ir aplinkosaugos
vadybos standartų.

14.12

Tiekėjas turi būti įdiegęs ir laikosi
profesinės saugos ir sveikatos vadybos
standartų.

14.13

Tiekėjo
paskutinių
patvirtintų
finansinių metų:
a) kritinio likvidumo koeficientas
(trumpalaikio turto ir atsargų skirtumo
santykis
su
trumpalaikiais
įsipareigojimais) turi būti ne mažesnis
kaip 1;
b) bendrojo mokumo koeficientas
(nuosavo kapitalo santykis su visais
įsipareigojimais) turi būti ne mažesnis
kaip 0,4

(konkurso sąlygų 5
priedas), kvalifikacijos
atestatų arba atitinkamos
užsienio šalies išduotų
dokumentų tinkamai
patvirtintos kopijos,
diplomų, darbo patirtį
liudijančių dokumentų
kopijos*. Pateikiamos
skaitmeninės dokumentų
kopijos.

Pateikiama
nepriklausomos įstaigos
išduoto sertifikato
patvirtinančio, kad
tiekėjas laikosi tam tikrų
kokybės ir aplinkosaugos
vadybos sistemos
standartų, pavyzdžiui
ISO 9001:2000, ISO
14001 arba lygiaverčių
dokumentų kopijos,
patvirtintos tiekėjo ar jo
įgalioto asmens
Pateikiama
nepriklausomos įstaigos
išduoto sertifikato
patvirtinančio, kad
tiekėjas laikosi profesinės
saugos ir sveikatos
vadybos sistemos
standarto, pavyzdžiui
OHSAS 18001:1999 arba
lygiaverčių dokumentų
kopijos, patvirtintos
tiekėjo ar jo įgalioto
asmens.
Pateikiama paskutinių
patvirtintų finansinių
metų balanso arba šalies,
kurioje registruotas
tiekėjas, atitinkamo
dokumento, skaitmeninė
kopija.
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14.14

Tiekėjas turi turėti pakankamas
apyvartines
lėšas
sutartiniams
įsipareigojimams įvykdyti - ne mažiau
kaip 60 000 EUR (šešiasdešimt
tūkstančių eurų).

Tiekėjas pateikia banko
pažymą (-os), išduotą (os) ne ankščiau nei 30
dienų iki pasiūlymų
pateikimo termino
pabaigos, apie tiekėjo
turimą pinigų kiekį
sąskaitoje (-ose) arba
banko pažymą (-os) apie
tiekėjo turimą kredito
liniją/trumpalaikį kreditą,
suteikianti galimybę
nustatytą laikotarpį
naudotis banko sąskaitos
kredito limitu
(overdraftą), nurodant jos
dydį, paskirtį ir likutį,
arba banko pažymą, kad
bankas besąlygiškai
suteiks tiekėjui
atitinkamo dydžio
paskolą/kreditinę liniją, šį
pripažinus pirkimo
laimėtoju. Pateikiamos
skaitmeninės dokumentų
kopijos.

*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. Pateikiama atitinkamo dokumento skaitmeninė kopija;
2) pateikiant atitinkamų dokumentų skaitmenines kopijas ir pasiūlymą pasirašant saugiu elektroniniu parašu
yra deklaruojama, kad kopijos tikros;
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. 681699).

15. Vietoj 1 lentelės 14.8 punkte nurodytų dokumentų tiekėjas gali pateikti Viešųjų pirkimų
tarnybos ar kompetentingos užsienio institucijos, jei jos išduota pažyma patvirtina atitiktį pirmiau
nustatytiems reikalavimams, išduotos pažymos tinkamai patvirtintą kopiją. Perkančioji organizacija
turi teisę paprašyti tiekėjo, kad jis pristatytų pažymos originalą.
16. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių konkurso sąlygų 14.1, 14.2, 14.3, 14.4,
14.5, 14.6 punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus
dokumentus kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai, o šių konkurso sąlygų 14.7, 14.8, 14.9,
14.10, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14 nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti
nurodytus dokumentus bent vienas ūkio subjektų grupės narys arba visi ūkio subjektų grupės nariai
kartu.
17. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą
informaciją, kurią perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

IV. ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE

8

18. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį.
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). Be išankstinio raštiško perkančiosios organizacijos sutikimo jungtinės
veiklos sutartis negali būti keičiama.
*Pastaba: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 32 str. 3 d. „Prireikus konkretaus pirkimo
atveju tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, neatsižvelgiant į tai, kokio teisinio
pobūdžio būtų jo ryšiai su jais. Šiuo atveju tiekėjas privalo įrodyti perkančiajai organizacijai, kad
vykdant sutartį tie ištekliai jam bus prieinami. Tokiomis pačiomis sąlygomis ūkio subjektų grupė
gali remtis ūkio subjektų grupės dalyvių arba kitų ūkio subjektų pajėgumais.“ Įtvirtindama šią
nuostatą, neribodama tiekėjų konkurencijos, jų pasirinkimo laisvės ir galimybės pateikti
pasiūlymus, perkančioji organizacija vietoj jungtinės veiklos sutarties, tiekėjui ar ūkio subjektų
grupei (kurie teikdami pasiūlymą remiasi kitų ūkio subjektų pajėgumais), leidžia pateikti kitą
dokumentą, patvirtintą visų subjektų dalyvaujančių pirkimo procedūrose parašais, įrodantį, kad
vykdant sutartį, subjektų ištekliai tiekėjui ar ūkio subjektų grupei bus prieinami. Šio punkto
reikalavimas nekeičia pagrindinio tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti pirkimo sutarties
įvykdymo.
19. 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.
20. Jei dalyvis veikia pagal jungtinės veiklos sutartį, asmenys, sudarę sutartį, pateikia vieną bendrą
pasiūlymą, kurį pasirašo visų jų įgaliotasis asmuo arba visi jungtinės veiklos partneriai, ir yra
solidariai atsakingi už pasiūlymą ir sutartį. Be išankstinio raštiško perkančiosios organizacijos
sutikimo jungtinės veiklos sutartis negali būti keičiama (jungtinės veiklos sutartis yra pasiūlymo
dalis, pasiūlymas – neatskiriama pirkimo sutarties dalis. Pirkimo sutarties sąlygos pagal Viešųjų
pirkimų įstatymo 18 straipsnio 8 dalį 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 yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.
Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas koregavimas joje nustatytomis aplinkybėmis, jei šios
aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai).
V. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS
21. 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. Jei pasiūlymą pasirašo ne įmonės vadovas, turi būti pateiktas įgaliojimas arba kitas
dokumentas suteikiantis teisę pasirašyti pasiūlymą (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija);
22. Pasiūlymas turi būti pateikiamas tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS,
pasiekiamoje adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt. Pasiūlymai, pateikti popierinėje formoje
arba ne perkančiosios organizacijos nurodytomis elektroninėmis priemonėmis, bus atmesti kaip
neatitinkantys pirkimo dokumentų reikalavimų. Pasiūlymus gali teikti tik CVP IS registruoti
tiekėjai (nemokama registracija adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt). Pasiūlymas privalo
būti pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio
parašo įstatymo (Žin., 2000, Nr. 61-1827) nustatytus reikalavimus. Visi dokumentai,
patvirtinantys tiekėjų kvalifikacijos atitiktį konkurso sąlygose nustatytiems kvalifikacijos
reikalavimams, kiti pasiūlyme pateikiami dokumentai turi būti pateikti elektronine forma, t.
y. tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis (pvz., įvykdytų sutarčių sąrašas, Tiekėjo
deklaracija ir pan.) arba pateikiant skaitmenines dokumentų kopijas (pvz., atestatai,
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pažymos, licencijos, leidimai ir pan.). Pateikiami dokumentai ar skaitmeninės dokumentų
kopijos turi būti prieinami naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų
failų formatus (pvz., pdf, jpg, doc ir kt.).
23. Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba. Jei atitinkami
dokumentai yra išduoti kita kalba, turi būti pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą.
Vertimas turi būti patvirtintas vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu. Pateikiama skaitmeninė
dokumento kopija.
24. Tiekėjas savo pasiūlymą privalo parengti ir pateikti:
24.1. CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Pasiūlymo kainos“ įrašydamas galutinę pasiūlymo kainą su
visais mokesčiais, taip pat ir PVM (ši kaina bus skelbiama susipažinimo su elektroninėmis
priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūros metu ir perkančiosios organizacijos bus vertinama
kaip galutinė);
24.2. CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentai“ pateikdamas atitikimą kvalifikacijos
reikalavimams pagrindžiančius ir kitus reikalaujamus dokumentus ir užpildytą pasiūlymo formą (1
priedas).
25. Pasiūlymą sudaro tiekėjo pateiktų duomenų, dokumentų elektroninėje formoje ir atsakymų
CVP IS priemonėmis, visuma (perkančioji organizacija pasilieka sau teisę pareikalauti dokumentų
originalų), susidedanti iš:
25.1. Tiekėjo deklaracija, parengta pagal šių konkurso sąlygų 2 priede pateiktą formą. Jeigu
pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, šią deklaraciją užpildo ir pasiūlyme pateikia kiekvienas ūkio
subjektų grupės narys;
25.2. pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas. Šis dokumentas pateikiamas pagal šių
konkurso sąlygų VII dalies reikalavimus;
25.3. įgaliojimas arba kitas dokumentas suteikiantis teisę pasirašyti pasiūlymą, jei pasiūlymą
pasirašo ne įmonės vadovas (skaitmeninė dokumento kopija);
25.4. jungtinės veiklos sutarties kopija (jei bus pasirašoma);
25.5. tiekėjas savo pasiūlyme (pasiūlymo formoje) turi nurodyti, kokius Darbus ir kokią sutarties
dalį atliks subrangovai, jei Darbų dalis bus perduodama subrangovui. Šio punkto reikalavimas
nekeičia pagrindinio tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti pirkimo sutarties tinkamo,
kokybiško ir savalaikio įvykdymo, nes už visus galimus sutarties pažeidimus tiekėjas prisiima
visišką atsakomybę. Pasiūlymo formoje nurodo, kokius subrangovus ketina pasitelkti, į kurių
kvalifikacinius duomenis bus atsižvelgta/tiekėjas remsis vertinimo procedūroje:
25.5.1. subrangovas, kuriam perduodami tam tikri darbai, turi turėti atestatus, suteikiančius teisę
perduodamus darbus atlikti;
25.5.2. pirkimo sutarties vykdymo metu, subrangovai, į kurių kvalifikacinius duomenis buvo
remtasi, negali būti keičiami nesuderinus keitimo su užsakovu/ perkančiąją organizacija – rangovo
pasitelkiamų subrangovų kvalifikacija privalo atitikti kvalifikacijos reikalavimus, kurie buvo
nustatyti pirkimo dokumentuose (konkurso sąlygose);
25.5.3. tikslinant kvalifikacijos duomenis, tiekėjas negali nurodyti kitų subrangovų, nei buvo
nurodyti jo pasiūlyme, arba jei pasiūlyme nebuvo nurodyta, kad sutarties vykdymui bus
pasitelkiami subrangovai, juos nurodyti;
25.5.4. tiekėjas negali perimti ir disponuoti tais subrangovo veiklos rodikliais ir (ar) patirtimi, kurie
pagal savo pobūdį yra neatsiejamai susiję su jų turėtoju ir kurių neįmanoma faktiškai perduoti
kitiems asmenims naudoti (Pajamų, pelno rodikliai). Šiuo atveju tiekėjas privalo įrodyti
perkančiajai organizacijai, kad vykdant pirkimo sutartį tie ištekliai jam bus prieinami ir naudojami
sutarties vykdymo metu. Tiekėjas privalo pateikti dokumentus sutarčių ar kitų dokumentų nuorašus,
patvirtinančius tokių išteklių prieinamumą.
25.6. Pasiūlyme tiekėjai pateikia paskaičiuotą kainą darbų kiekių žiniaraščiuose nurodytiems
darbams. Tiekėjai darbų kiekių žiniaraščiuose turi įvertinti (įkainoti) visus reikiamus darbus, kurie
reikalingi supaprastintame projekte numatytiems darbams atlikti. Visos tiekėjo išlaidos, susijusios
su sutarties nuostatų laikymusi, turi būti įvertintos darbų kiekių žiniaraščiuose paskirstant išlaidas
Darbų kainose.
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25.7. CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentai“ pateikti kiti reikalaujami dokumentai
ir pasiūlymo forma (1 priedas).
26. Pasiūlymuose nurodoma Darbų kaina turi būti nurodyta eurais (suapvalinant iki dviejų skaičių
po kablelio), išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta šių konkurso sąlygų 1 priede.
Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą Darbų apimtį,
kainos sudėtines dalis.
27. Tiekėjai žiniaraščiuose privalo įvertinti visus techninio projekto sprendinius. Pateikdamas
pasiūlymą Tiekėjas pareiškia ir garantuoja, kad atidžiai susipažino su techninio projekto
reikalavimais ir techninio projekto nuostatas priima kaip pagrindinį dokumentą (lyginant su darbų
kiekių žiniaraščiais ir technine specifikacija), nurodantį darbų kiekius ir aprašymus bei sutinka su
visomis techninio projekto nuostatomis. Jeigu techniniame projekte tiekėjas aptinka darbų, kurie jo
manymu, yra neįvertinti darbų kiekių žiniaraščiuose arba yra neaišku, kuriame darbų kiekių
žiniaraščio punkte turi būti įvertinti, tiekėjas privalo apie tai CVPIS susirašinėjimo priemonėmis
pranešti perkančiajai organizacijai. Tiekėjai atsako už visų konkurso dokumentų išnagrinėjimą,
įskaitant konkurso sąlygų paaiškinimus ir papildymus. Sutarties vykdymo metu nebus priimtas joks
reikalavimas pakeisti pasiūlymo sumą ir sąlygas, grindžiamas klaidomis ar praleidimais (tarp darbų
kiekių žiniaraščių ir techninio projekto).
Jeigu techninio projekto specifikacijose, brėžiniuose ar darbų kiekių žiniaraščiuose iškyla
kokių nors skirtumų ar nesutapimų, tiekėjas turi atkreipti perkančiosios organizacijos dėmesį
(kreiptis raštu CVPIS) į visus neatitikimus prieš nuspręsdamas dėl konkrečios šios specifikacijos
ir/ar atitinkamų brėžinių interpretacijos. Neįkainavus kurių nors darbų ar paslaugų laikoma, kad šie
darbai ar išlaidos įeina į galutinę pasiūlymo kainą ir atskirai neapmokami.
Į bendrą pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuoti visi techniniame projekte numatyti darbai bei
paslaugos, reikalingos pilnam projekto įgyvendinimui ir deklaracijos apie statybos užbaigimą
pasirašymui.
28. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės dalyvis;
alternatyvūs pasiūlymai nepriimami ir nevertinami. Jei tiekėjas arba ūkio subjektų grupės dalyvis
pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba alternatyvius pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus
atmesti.
29. Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų
pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.
30. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2015 m. balandžio 30 d. 8.30 val. (Lietuvos Respublikos
laiku) tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS. Tiekėjui CVP IS susirašinėjimo
priemonėmis paprašius, perkančioji organizacija CVP IS susirašinėjimo priemonėmis patvirtina,
kad tiekėjo pasiūlymas yra gautas ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę.
31. Tiekėjai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali, jei
tokia yra. Tokią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji
pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai,
negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip
konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Konfidencialiais taip pat negali būti
laikoma siūlomos prekės gamintojo, paslaugos teikėjo, prekės modelio pavadinimas, kainos
sudedamosios dalys, pasiūlyme nurodyti subteikėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų
nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei. Perkančioji
organizacija gali kreiptis į tiekėją prašydama pagrįsti informacijos konfidencialumą.
32. Perkančioji organizacija, Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija), jos nariai ar ekspertai ir
kiti asmenys, nepažeisdami įstatymų reikalavimų, ypač dėl sudarytų sutarčių skelbimo ir
informacijos, susijusios su jos teikimu dalyviams, kaip nurodyta Viešųjų pirkimų įstatymo 41
straipsnyje, negali tretiesiems asmenims atskleisti tiekėjo perkančiajai organizacijai pateiktos
informacijos, kurią tiekėjas pagrįstai nurodė kaip konfidencialią. Konfidencialius dokumentus
tiekėjas nurodo pasiūlymo formoje, parengtoje pagal 1 priedą.
33. Tiekėjas pasiūlymo kainą turi skaičiuoti taip, kad visi Darbai nurodyti pirkimo dokumentuose
būtų technologiškai įvykdomi be papildomų darbų ir medžiagų, turi būti įvertintos visos išlaidos,
būtinos Darbams atlikti.
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34. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant juridinį pagrindą.
35. Pasiūlymas galioja jame tiekėjo nurodytą laiką. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei iki 2015
m. liepos 30 d. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja
tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.
36. 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.
37. Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą. Apie naują pasiūlymų
pateikimo terminą perkančioji organizacija paskelbia Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka ir
išsiunčia visiems tiekėjams, kurie prisijungė prie pirkimo. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą
perkančioji organizacija paskelbia CVP IS bei praneša tik CVP IS priemonėmis prie pirkimo
prisijungusiems tiekėjams. Tiekėjų prisijungimas prie pirkimo vykdomas taip: naujausių skelbimų
sąraše spaudžiama ant pirkimo pavadinimo, pirkimo lange spaudžiama „Prisijungti“, įvedami
prisijungimo prie CVP IS duomenys, spaudžiama „Priimti kvietimą“.
38. Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę CVP IS priemonėmis pakeisti arba
atšaukti savo pasiūlymą neprarasdamas teisės į pasiūlymo galiojimo užtikrinimą. Toks pakeitimas
arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu perkančioji
organizacija jį gauna pateiktą CVP IS priemonėmis iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą tiekėjas iki nustatyto pasiūlymų pateikimo termino
pabaigos gali atsiimti bei pakeisti. Norėdamas atsiimti ar pakeisti pasiūlymą, tiekėjas CVP IS
pasiūlymo lange spaudžia „Atsiimti pasiūlymą“. Norėdamas vėl pateikti atsiimtą ir pakeistą
pasiūlymą, tiekėjas turi jį pateikti iš naujo.
VI. SAUGOMŲ TERITORIJŲ SPECIFIKOS ŽINOJIMAS
39. Konkurso dalyvis privalo būti susipažinęs su saugomų teritorijų tvarkymo specifika, kurią
reglamentuoja Saugomų teritorijų įstatymas (Žin., 1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr.108-3902) bei kiti
poįstatyminiai teisės aktai, kad savo atsakomybe galėtų įvertinti išlaidas ir riziką bei visus
duomenis, kurių gali prireikti rengiant Pasiūlymą ir pasirašant Sutartį.
VII. PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS
40. Tiekėjo pateikiamo pasiūlymo galiojimas turi būti užtikrintas Lietuvos Respublikoje ar
užsienyje registruoto banko ar Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės
ar kredito unijos laidavimo draudimu. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas turi galioti iki 2015 m.
liepos 30 d. imtinai. Pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas turi būti pateiktas
vadovaujantis šių sąlygų 41 ir 42 punkto nuostatomis.
41. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo vertė ne mažesnė kaip 7 000,00 Eurų (septyni tūkstančiai
eurų).
42. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumento privalomos sąlygos:
42.1. turi būti pateiktas arba elektroniniu būdu CVP IS, arba atskirai voke. Elektroniniu būdu
teikiamas dokumentas turi būti pasirašytas pasiūlymo galiojimo užtikrinimą išdavusio banko ar
draudimo bendrovės ar kredito unijos saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos
elektroninio parašo įstatymo (Žin., 2000, Nr. 61-1827; 2002, Nr. 64-2572) nustatytus reikalavimus
(tiekėjui pateikus tik skenuotą pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumento kopiją, jo pasiūlymas
bus atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų). Atskirai voke
teikiamas dokumentas (pasiūlymo galiojimo užtikrinimo originalas) pateikiamas užklijuotame voke
iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Ant voko turi būti užrašytas perkančiosios organizacijos
pavadinimas, adresas, pirkimo pavadinimas, tiekėjo pavadinimas ir adresas. Ant voko taip pat turi
būti užrašas „Neatplėšti iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos“. Vokas su pasiūlymo galiojimo
užtikrinimu dokumentu grąžinamas jį atsiuntusiam tiekėjui, jeigu jis pateiktas neužklijuotame voke.
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42.2. pasiūlymo galiojimo užtikrinimas/pasiūlymo laidavimo draudimas turi užtikrint, kad
draudikas įsipareigoja sumokėti Užsakovui visą pasiūlymo laidavimo draudime nurodytą sumą po
to, kai bus gautas Užsakovo raštiškas reikalavimas mokėti. Užsakovas neprivalo pagrįsti savo
reikalavimų, tačiau savo rašte nurodo garantijos numerį, Užsakovui mokėtiną sumą ir bent vieną
žemiau nurodytą aplinkybę, kad reikalaujama suma jam priklauso dėl Siūlytojo /Draudėjo veiksmų:
42.2.1. jeigu Siūlytojas/Draudėjas atsiima arba pakeičia savo pasiūlymą pasiūlymo galiojimo
laikotarpiu;
42.2.2. jeigu iki Užsakovo nurodyto laiko Siūlytojas/Draudėjas neatvyksta pasirašyti sutarties;
42.2.3. jeigu Siūlytojas/Draudėjas nepateikia pirkimo dokumentuose (konkurso sąlygose)
nustatyto sutarties įvykdymo užtikrinimo.
43. Prieš pateikdamas pasiūlymo galiojimo užtikrinimą tiekėjas gali prašyti perkančiosios
organizacijos patvirtinti, kad ji sutinka priimti jo siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą.
Patvirtinimas neatima teisės iš perkančiosios organizacijos atmesti pasiūlymo galiojimo
užtikrinimą, gavus informaciją, kad pasiūlymo galiojimą užtikrinantis ūkio subjektas tapo nemokus
ar neįvykdė įsipareigojimų perkančiajai organizacijai arba kitiems ūkio subjektams, ar juos vykdė
netinkamai.
44. Pasiūlymų galiojimą užtikrinantis dokumentas (originalas) negrąžinamas, jeigu jis nebuvo
pateiktas atskirai, kaip to reikalaujama, taip pat tais atvejais, kai pasiūlymo galiojimas pateiktas
CVP IS priemonėmis.
VIII. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS
45. 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. Prašymai paaiškinti konkurso sąlygas gali būti pateikiami
perkančiajai organizacijai raštu ne vėliau kaip likus 4 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo
termino pabaigos. Tiekėjai turėtų būti aktyvūs ir pateikti klausimus ar paprašyti paaiškinti konkurso
sąlygas iš karto jas išanalizavę, atsižvelgdami į tai, kad, pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui,
pasiūlymo turinio keisti nebus galima.
46. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva
paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas CVP IS priemonėmis.
47. Atsakydama į kiekvieną tiekėjo CVP IS priemonėmis pateiktą prašymą paaiškinti konkurso
sąlygas, jeigu jis buvo pateiktas nepasibaigus šių konkurso sąlygų 45 punkte nurodytam terminui,
arba aiškindama, tikslindama konkurso 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 konkurso sąlygas
perkančioji organizacija atsako ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo gavimo dienos.
48. 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.
49. Perkančioji organizacija nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų.
50. Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas Perkančiosios
organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.
Tiesioginį ryšį su tiekėjais CVP IS priemonėmis įgaliota palaikyti: vyr. specialistė Vida
Paulauskienė, el. p. rakte1@gmail.com, tel./faks. (8 426) 60809, vyr. specialistė Giedrė Rakštienė,
tel. 8 615 15592
51. Tuo atveju, kai tikslinama paskelbta informacija, perkančioji organizacija atitinkamai patikslina
skelbimą apie pirkimą ir prireikus pratęsia pasiūlymų pateikimo terminą protingumo kriterijų
atitinkančiam terminui, per kurį tiekėjai, rengdami pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į patikslinimus.
Jeigu perkančioji organizacija konkurso sąlygas paaiškina (patikslina) ir negali konkurso sąlygų
paaiškinimų (patikslinimų) pateikti taip, kad visi kandidatai juos gautų ne vėliau kaip likus 1 darbo
dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, perkelia pasiūlymų pateikimo terminą laikui, per
kurį tiekėjai, rengdami pirkimo pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į šiuos paaiškinimus (patikslinimus)
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ar susitikimų protokolų išrašus. Apie pasiūlymų pateikimo termino pratęsimą pranešama
patikslinant skelbimą CVP IS.
IX. SUSIPAŽINIMO SU PASIŪLYMAIS PROCEDŪROS
52. Su CVP IS priemonėmis teiktais tiekėjų pasiūlymais pirminis susipažinimas, prilygintas vokų
atplėšimui, vyks elektroniniu būdu Perkančiojoje organizacijoje, adresu Malūno g. 1, Žagarė,
Joniškio r. Viešųjų pirkimų komisijos posėdžio, kuriame vyks susipažinimo su pasiūlymais
procedūra, pradžia – 2015 m. balandžio 30 d. 8.30 val.
53. Susipažinimo su pasiūlymais procedūroje turi teisę dalyvauti visi pasiūlymus pateikę dalyviai
arba jų įgalioti atstovai, taip pat viešuosius pirkimus kontroliuojančių institucijų atstovai. Vokai
atveriami ir tuo atveju, jei į susipažinimo su pasiūlymais posėdį neatvyksta pasiūlymus pateikę
dalyviai arba jų įgalioti atstovai.
54. Susipažinimo su pasiūlymais procedūroje dalyvaujantiems tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams
skelbiamas pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas, CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Pasiūlymo
kaina“ įrašyta galutinė pasiūlymo kaina su visais mokesčiais taip pat ir PVM ir pranešama, ar yra
pateiktas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas, ar pasiūlymas pateiktas perkančiosios organizacijos
nurodytomis elektroninėmis priemonėmis. Ši informacija pateikiama ir posėdyje nedalyvavusiems,
tačiau pageidavimą gauti informaciją CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pareiškusiems,
pasiūlymą pateikusiems tiekėjams.
55. 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 perkančioji organizacija negali atskleisti tiekėjo pasiūlyme esančios
konfidencialios informacijos.
56. Tolesnes pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija,
tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.
X. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS
57. Komisija tikrina tiekėjų pasiūlymuose pateiktų kvalifikacijos duomenų atitiktį konkurso
sąlygose nustatytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams. Jeigu Komisija nustato, kad
tiekėjo pateikti kvalifikacijos duomenys yra neišsamūs arba netikslūs, ji privalo CVP IS
priemonėmis prašyti tiekėjo juos papildyti arba paaiškinti per perkančiosios organizacijos nurodytą
terminą. Jeigu perkančiosios organizacijos prašymu tiekėjas CVP IS priemonėmis nepatikslino
pateiktų netikslių ir neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją, perkančioji organizacija atmeta tokį
pasiūlymą.
58. Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio tiekėjo minimalių kvalifikacijos
duomenų atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams ir kiekvienam iš jų CVP IS
priemonėmis praneša apie šio patikrinimo rezultatus. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose
turi tik tie tiekėjai, kurių kvalifikacijos duomenys atitinka perkančiosios organizacijos keliamus
reikalavimus.
59. Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai CVP IS priemonėmis paprašius, tiekėjai
privalo per Komisijos nurodytą terminą pateikti CVP IS priemonėmis papildomus paaiškinimus
nekeisdami pasiūlymo esmės. Perkančioji organizacija negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti
pasiūlymo esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių konkurso sąlygose
nustatytų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų juos atitinkantis.
60. Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų,
ji privalo CVP IS priemonėmis paprašyti tiekėjų per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme
pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant susipažinimo su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais
posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas
neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.
61. Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija privalo dalyvio CVP IS
susirašinėjimo priemonėmis paprašyti per Komisijos nurodytą terminą pagrįsti neįprastai mažą
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pasiūlymo kainą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą. Perkančioji organizacija turi
įvertinti riziką, ar dalyvis, kurio pasiūlyme nurodyta neįprastai maža kaina, sugebės tinkamai
įvykdyti pirkimo sutartį, bei užtikrinti, kad nebūtų sudaromos sąlygos konkurencijos iškraipymui.
Perkančioji organizacija, vertindama, ar dalyvio pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai
maža, vadovaujasi Viešųjų pirkimų įstatymo 40 straipsnio 2 ir 3 dalyse įtvirtintomis nuostatomis,
Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2009 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 1S-96 (Žin., 2009, Nr.
119-5131) patvirtintu Pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai mažos kainos
apibrėžimu. Perkančioji organizacija, aiškindamasi ar dalyvio pasiūlyme nurodyta paslaugų ar
darbų neįprastai maža kaina yra pagrįsta, vadovaujasi Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2009
m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. 1S-122 (Žin., 2009, Nr. 136-5965) patvirtintomis Pasiūlyme
nurodytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai mažos kainos pagrindimo rekomendacijomis
(aktualia redakcija). Jei dalyvis kainos nepagrindžia, jo pasiūlymas atmetamas. Apie tokio atmetimo
priežastis Perkančioji organizacija informuoja Viešųjų pirkimų tarnybą, fiksuodama pirkimo
procedūros ataskaitoje.
62. Tiekėjo pateiktų kvalifikacijos duomenų patikslinimai, pasiūlymo turinio paaiškinimai,
pasiūlyme nurodytų aritmetinių klaidų pataisymai, neįprastai mažos kainos pagrindimo dokumentai
siunčiami perkančiajai organizacijai CVP IS priemonėmis.
63. Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:
63.1. tiekėjas pasiūlymą ar jo dalį pateikė ne CVP IS priemonėmis;
63.2. tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų;
63.3. tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir,
perkančiajai organizacijai prašant, per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą nepatikslino jų
CVP IS priemonėmis;
63.4. pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygose (pirkimo dokumentuose) nustatytų reikalavimų
(tiekėjo pasiūlyme nurodytas pirkimo objektas neatitinka reikalavimų, nurodytų techninėje
specifikacijoje, pasiūlymas nepasirašytas konkurso sąlygose nurodytu būdu, tiekėjas nepateikė
pirkimo sąlygų 25 punkte išvardytų dokumentų ir kt.);
63.5. tiekėjas per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar)
nepaaiškino pasiūlymo;
63.6. visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per didelės,
perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos;
63.7. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Komisijos prašymu nepateikė raštiško kainos
sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos;
63.8. restruktūrizavimo bylos iškėlimo priežastys ir pasekmės yra tokios pačios ar panašios į atvejį,
kai siekiama susitarimo su kreditoriais. Tiek vienu, tiek kitu atveju siekiama sumažinti ar likviduoti
įmonės įsiskolinimus kreditoriams mainais už tam tikras jų nuolaidas. Todėl restruktūrizuojamos
įmonės pateiktas pasiūlymas bus atmestas;
64. apie pasiūlymo atmetimą Tiekėjas bus informuotas CVP IS priemonėmis.
XI. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
65. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.
Kainos turi būti pateiktos eurais.
66. Jei nebuvo gautas nei vienas pasiūlymas, kuris atitiktų minimalius kvalifikacinius ir pasiūlymo
pateikimo reikalavimus arba visų tiekėjų buvo pasiūlytos per didelės, perkančiajai organizacijai
nepriimtinos kainos, perkančioji organizacija, turi teisę atmesti visus pasiūlymus ir pradėti kitas
viešųjų pirkimų procedūras.
XII. PASIŪLYMŲ EILĖ IR SPRENDIMAS DĖL PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMO
67. Nedelsdama išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato
pasiūlymų eilę bei laimėjusį pasiūlymą ir priima sprendimą sudaryti pirkimo sutartį. Pasiūlymai
eilėje surašomi kainos didėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra vienodos kainos,
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nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas CVP IS
priemonėmis pateiktas anksčiausiai. Pasiūlymų eilė nenustatoma, jei buvo gautas tik vienas
pasiūlymas ir jis laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių konkurso sąlygų 25.2 ir
(arba) 63 punktų nuostatas.
68. Laimėjusiu pasiūlymas pripažįstamas Viešųjų pirkimų įstatymo bei šių konkurso sąlygų
nustatyta tvarka. Perkančioji organizacija, priėmusi sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo, apie šį
sprendimą nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, praneša kiekvienam pasiūlymą
pateikusiam tiekėjui CVP IS priemonėmis. Tiekėjams, kurių pasiūlymai neįrašyti į šią eilę, kartu su
pranešimu apie pasiūlymų eilę CVP IS priemonėmis pranešama ir apie jų pasiūlymų atmetimo
priežastis. Jei bus nuspręsta nesudaryti pirkimo sutarties, minėtame pranešime nurodomos tokio
sprendimo priežastys. Konkursą laimėjęs tiekėjas privalo pasirašyti pirkimo sutartį per
perkančiosios organizacijos nurodytą terminą. Pirkimo sutarčiai pasirašyti laikas gali būti
nustatomas atskiru pranešimu CVP IS priemonėmis arba nurodomas pranešime apie laimėjusį
pasiūlymą.
69. Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu arba CVP IS priemonėmis atsisako
sudaryti pirkimo sutartį, iki nurodyto laiko tiekėjas nepasirašo pirkimo sutarties arba atsisako pirkimo
sutartį sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti
pirkimo sutartį. Tuo atveju perkančioji organizacija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio
pasiūlymas pagal patvirtintą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.
XIII. PRETENZIJŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA
70. Pretenzijos bus nagrinėjamos, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje nustatyta
tvarka.
XIV. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS
71. Sutartis negali būti sudaroma anksčiau negu pasibaigė atidėjimo terminas, t.y. ne anksčiau nei
po 15 dienų nuo rašytinio pranešimo apie Perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą sudaryti
sutartį išsiuntimo suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams dienos.
72. Sutarties sąlygos 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. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje
numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo
pateiktos konkurso sąlygose. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma
numatyti rengiant konkurso sąlygas ir (ar) Sutarties sudarymo metu, pirkimo sutarties Šalys gali
keisti tik neesmines pirkimo sutarties sąlygas.
73. Sutarties objektas – Žagarės regioninio parko rekreacinės zonos kelio, jungiančio krašto
kelią Nr. 153 ir poilsiavietę „Prie pušyno“, tvarkymo (rekonstrukcijos) darbai. Darbų
atlikimo vieta – Žagarės regioninis parkas, Žagarės regioninio parko rekreacinė zona, Žagarės sen.,
Joniškio r. Sutarties trukmė: 2 (du) mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Darbų atlikimo
terminas galės būti pratęstas vieną kartą 1 (vienam) mėnesiui ir tik gavus Žagarės regioninio parko
direkcijos rašytinį pritarimą.
74. Sudaroma pirkimo sutartis turi atitikti laimėjusio Tiekėjo pasiūlymą ir šias konkurso sąlygas.
75. Bus pasirašyta Pirkimo sutartis tarp Žagarės regioninio parko direkcijos (toliau – Užsakovas) ir
konkursą laimėjusios įmonės (toliau – Rangovas), kartu vadinami Šalimis, o atskirai Šalimi.
76. Sutarties įgyvendinimo metu norint pakeisti subrangovus, kurių kvalifikaciją patvirtinantys
dokumentai buvo pateikti kartu su pasiūlymu, būtina gauti Užsakovo raštišką sutikimą. Tik gavus
raštišką Užsakovo pritarimą, darbai galės būti tęsiami. Subrangovai keičiami atitinkančiais
konkurso sąlygose subrangovams keliamiems kvalifikacijos reikalavimams, jei:
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76.1. subrangovai netinkamai vykdo įsipareigojimus Rangovui (Užsakovas, gavęs statinio statybos
priežiūrą vykdančių asmenų informaciją apie netinkamą statybos darbų vykdymą, tai pat turi teisę
pareikalauti Rangovą pakeisti subrangovus);
76.2. Sutarties vykdymo metu nustojo galioti subrangovų kvalifikaciją įrodantys dokumentai ir
subrangovai nepratęsė jų galiojimo;
76.3. subrangovo įmonėje Sutarties vykdymo metu nustojo dirbti kvalifikacijos atestatus turintys
specialistai, Rangovo pasiūlyme deklaruoti kaip atsakingi už Sutarties vykdymą asmenys, ir
subrangovas negali jų pakeisti lygiaverčiais kvalifikuotais asmenimis;
76.4. subrangovai nutraukė veiklą, dėl kurios Rangovas juos buvo pasitelkęs daliai Sutartyje
numatytų darbų atlikti.
77. Per 10 darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo Rangovas Užsakovui pateikia sutarties įvykdymo
užtikrinimą. Rangovas Sutarties įvykdymą užtikrina pateikdamas Lietuvos Respublikoje ar
užsienyje registruoto ir turinčio licenziją banko garantiją ar draudimo bendrovės, ar kredito unijos
laidavimą ir jo apmokėjimą patvirtinantį dokumentą. Užtikrinimo vertė – 10 % Sutarties kainos su
PVM. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti iki numatyto Rangovo sutartinių įsipareigojimų
įvykdymo pridedant papildomai 10 darbo dienų terminą. Jeigu šių įsipareigojimų laikotarpis bus
pratęstas, Rangovas nedelsiant turi pratęsti ir sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminą ir
pateikti Užsakovui banko ar draudimo bendrovės išduotą pratęstą garantijos/laidavimo raštą.
78. Šalys Sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti (kooperavimosi pareiga). Jeigu kyla
kliūčių, trukdančių tinkamai įvykdyti Sutartį, kiekviena Sutarties Šalis privalo imtis visų nuo jos
priklausiančių protingų priemonių toms kliūtims pašalinti. Šalis, kuri šios pareigos neįvykdo,
praranda teisę į nuostolių, padarytų dėl atitinkamų kliūčių nepašalinimo, atlyginimą.
79. Pagrindinės Šalių teisės ir pareigos:
79.1. Rangovo pareigos:
79.1.1. atlikti visus Darbus, būtinus statybos darbams užbaigti. Statybos darbai laikomi užbaigtais,
kai yra pasirašoma deklaracija apie statybos užbaigimą;
79.1.2. per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos, parengti, ir Užsakovui pateikti,
suderintą su Užsakovu, Kalendorinį Darbų vykdymo grafiką;
79.1.3. vykdant Darbus naudoti kokybiškas ir sertifikuotas statybines medžiagas, laikytis Lietuvos
Respublikoje galiojančių įstatymų, kitų teisės aktų ir normatyvinių statybos techninių dokumentų
nustatytų aplinkos apsaugos ir darbų saugos reikalavimų, prisiimti visišką atsakomybę už įvykdytus
pažeidimus;
79.1.4. prisiimti visišką atsakomybę už objekto defektus, kilusius dėl jo kaltės, jeigu defektai buvo
nustatyti per šiuos garantinius terminus:
79.1.4.1. penkerius metus;
79.1.4.2. dešimt metų – esant paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, ir kt.);
79.1.4.3. dvidešimt metų – esant tyčia paslėptų defektų;
79.1.4.4. garantiniai terminai pradedami skaičiuoti nuo deklaracijos apie statybos užbaigimą
įsigaliojimo dienos.
79.1.5. savo lėšomis apdrausti turtą, kuriam sukurti yra naudojama parama, maksimaliu turto
atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų, ne trumpesniam kaip Darbų atlikimo
laikotarpiui, t.y. nuo sutarties įsigaliojimo dienos arba iki apdrausto turto galutinio perdavimo
Užsakovui dienos. Jeigu Darbų atlikimo terminai bus pratęsiami, turi būti pratęstas ir draudimo
laikotarpis.
79.1.6. įvykus draudiminiam įvykiui, dėl kurio turtas yra sunaikinamas ar sugadinamas, Rangovas
privalo atlikti visus Sutartyje numatytus Darbus. Draudimo patvirtintą kopiją Rangovas pateikia
Užsakovui, kartu su sutarties įvykdymo užtikrinimu;
79.1.7. pateikti Užsakovui visą teisės aktais nustatytą dokumentaciją, reikalingą statinio statybos
užbaigimo procedūrai;
79.1.8. atlikti Darbus savo rizika bei sąskaita kaip įmanoma rūpestingai, kokybiškai bei efektyviai,
įskaitant, bet neapsiribojant, pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius bei
aplinkosauginius standartus ir praktiką, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius, žinias;
79.1.9. apdrausti savo civiline atsakomybe už kitiems asmenims padarytą žalą;
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79.1.10. užbaigęs Darbus sutvarkyti statybvietės aplinką (išlyginti paviršių (pažeistą Darbų metu),
išvežti statybines šiukšles, užsėti žolinę augaliją ir pan.);
79.1.11. naudoti tokius statybos produktus, kurių savybės per ekonomiškai pagrįstą statinio
naudojimo trukmę užtikrintų esminius statinio (jo dalies) reikalavimus.
79.1.12. leisti Užsakovo įgaliotiems asmenims netrukdomai patekti į statybvietę bei šių asmenų
reikalavimu pateikti visus statybos dokumentus;
79.1.13. užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį Rangovo
darbuotojai turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, reikalingą Darbams atlikti;
79.1.14. apsirūpinti statybos medžiagomis, įrenginiais, detalėmis ir kitokiomis konstrukcijomis bei
priemonėmis, reikalingomis tinkamai, kokybiškai ir laiku atlikti Darbus;
79.1.15. laikytis visų Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų ir
užtikrinti, kad Rangovo darbuotojai ir kiti asmenys, susiję su Rangovu jų laikytųsi. Atlyginti
Užsakovui nuostolius, jei Rangovas, jo darbuotojai ir kiti asmenys, susiję su Rangovu nesilaikytų
Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų ir dėl to Užsakovui būtų pateikti
kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai, ar Užsakovas patirtų žalą;
79.1.16. vykdyti Užsakovo teisėtus nurodymus, susijusius su Sutarties vykdymu;
79.1.17. atliekant Darbus vadovautis šia Sutartimi, Technine specifikacija, techniniu projektu ir
Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais;
79.1.18. visus dokumentus ir informaciją, gautą vykdant Sutartį, laikyti konfidencialia ir be
išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo neperduoti Užsakovo pateiktų dokumentų kitiems
asmenims, ir neskelbti bei neatskleisti jokių Sutarties nuostatų, išskyrus atvejus, kai tai būtina
vykdant Sutartį arba tai nustato teisės aktai;
79.1.19. nenaudoti Užsakovo pavadinimo ir Užsakovo naudojamų simbolių ar kitų ženklų jokioje
reklamoje, leidiniuose ar kitur be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo;
79.1.20. į Sutartį vykdysiančių specialistų darbo grupę skirti savo darbuotojus, nurodytus
Užsakovui pateiktame pasiūlyme. Sutarties vykdymo laikotarpiu darbo grupės nariai gali būti
pakeisti tik asmenimis, kurių kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus,
suderinus su Užsakovu;
79.1.21. per 5 darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos paskirti asmenį, kuris bus atsakingas
už Darbų atlikimą ir ryšiams su Užsakovu palaikyti ir apie tai raštu informuoti Užsakovą;
79.1.22. atlikti Darbus tinkamai, kokybiškai ir laiku;
79.1.23. Rangovas privalo atlyginti dėl jo kaltės patirtus nuostolius ir papildomas išlaidas, atsakyti
už visus pagal Sutartį prisiimtus įsipareigojimus, nepaisant to, ar jiems vykdyti bus pasitelkiami
tretieji asmenys;
79.1.24. atlyginti nuostolius Užsakovui dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl autorių teisių,
patentų, licencijų, brėžinių, modelių, prekės pavadinimų ar prekių ženklų naudojimo, susijusius su
Rangovo atliekamais darbais;
79.1.25. ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas grąžinti Mokėtojo per klaidą pervestus
mokėjimus, taip pat permokas.
79.2. Rangovas turi teisę:
79.2.1. Sutartyje nustatytu laiku gauti apmokėjimą už faktiškai, tinkamai, kokybiškai ir laiku
atliktus Darbus ar jų dalį;
79.2.2. terminais, netrukdančiais Darbų atlikimui iš Užsakovo gauti visą informaciją, dokumentus,
susijusius su Sutarties vykdymu.
79.3. Rangovas turi kitas Sutartyje bei Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose
numatytas teises ir pareigas.
79.4. Užsakovo pareigos:
79.4.1. nuo Sutarties pasirašymo dienos per 5 darbo dienas perduoti Rangovui Žagarės regioninio
parko rekreacinės zonos kelio, jungiančio krašto kelią Nr. 153 ir poilsiavietę „Prie pušyno“,
rekonstrukcijos darbų techninį projektą bei kitą techninę dokumentaciją, reikalingą Sutarčiai
vykdyti. Sutarties vykdymo laikotarpio pabaigoje visi dokumentai grąžinami Užsakovui
(dokumentų perdavimai įforminami perdavimo aktais);
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79.4.2. užtikrinti reikiamų sprendimų priėmimą terminais, netrukdančiais Darbų atlikimui pagal
Kalendorinį darbų vykdymo grafiką.
79.4.3. per 5 darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos skirti savo atstovą, atsakingą už šios
Sutarties vykdymą ir raštu apie skyrimą informuoti Rangovą.
79.4.4. pastebėjęs nukrypimų nuo šios Sutarties sąlygų ar kitokių trūkumų, raštu pranešti apie juos
Rangovui;
79.4.5. nustatęs, kad Darbai atlikti nekokybiškai ar nepilnai, per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo
Darbų atlikimo akto pateikimo pasirašymui pranešti apie tai Rangovui ir reikalauti pašalinti šiuos
trūkumus. Jeigu Užsakovas per nustatytą terminą nepriima Darbų rezultato ir nepateikia pretenzijų,
laikoma, kad Darbai (jų dalis) yra atlikti tinkamai.
79.4.6. apmokėti už tinkamai, laiku ir kokybiškai atliktus Darbus Sutartyje nustatyta tvarka ir
sąlygomis;
79.5. Užsakovas turi teisę:
79.5.1. kontroliuoti Sutarties vykdymą ir duoti Rangovui nurodymus, kad būtų tinkamai, kokybiškai
ir laiku įvykdyta Sutartis;
79.5.2. gauti visą informaciją, dokumentus, susijusius su Sutarties vykdymu;
79.5.3. reikalauti, kad Rangovas ištaisytų trūkumus per Užsakovo nurodytą protingą terminą;
79.5.4. turi teisę nemokėti Rangovui už netinkamai, nekokybiškai ir ne laiku atliktus Darbus ar jų
dalį.
79.5.5. Užsakovas turi kitas Sutartyje bei Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose
numatytas teises ir pareigas.
80. Jei Užsakovas dėl savo kaltės neatlieka apmokėjimo Sutartyje nurodytais terminais, Rangovui
raštu pareikalavus, Užsakovas moka Rangovui 0,04 % (keturių šimtųjų proc.) delspinigius nuo
neapmokėtos sumos už faktiškai atliktus ir užaktuotus Darbus (ar jų dalį) už kiekvieną uždelstą
dieną.
81. Jei Rangovas dėl savo kaltės neatlieka darbų iki Sutartyje nustatyto termino, Užsakovas turi
teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų pradėti skaičiuoti 0,04
% (keturių šimtųjų proc.) delspinigius nuo neatliktų Darbų kainos už kiekvieną termino praleidimo
dieną.
82. Jei Užsakovas įgijo teisę reikalauti delspinigius, jis gali:
82.1. išskaičiuoti delspinigių sumą iš Rangovui mokėtinų sumų;
82.2. nutraukti Sutartį – šiuo atveju Rangovui nepriklauso jokia kompensacija;
82.3. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu.
83. Jei dėl vėlavimo neįmanoma tinkamai naudotis kitais, jau atliktų darbų rezultatais, Sutarties 81
punkte nurodyti delspinigiai skaičiuojami nuo bendros Sutarties kainos.
84. Sutartyje bus nustatyta fiksuota Darbų (sutarties) kaina (toliau - kaina), tačiau ji gali būti
koreguojama esant šioms aplinkybėms:
84.1. Kaina gali būti keičiama tuo atveju jei įstatymais bus pakeistas pridėtinės vertės mokestis ar
įvesti nauji mokesčiai tiesiogiai susiję su perkamais Darbais. Šiais atvejais kaina gali būti keičiama
(didinama ar mažinama) atitinkama dalimi, atsižvelgiant į kainos sudėtyje esančio PVM mokesčio
dalį ar pridedant naują mokestį. Perskaičiuotos kainos įsigalioja nuo papildomo susitarimo tarp
sutarties Šalių, kuris tampa neatskiriama sutarties dalis, pasirašymo dienos. Šis susitarimas sutarties
Šalių turi būti pasirašytas per protingą, tačiau kiek įmanoma trumpiausią laikotarpį;
85. Nuo 84.1 punkte nurodytų aplinkybių atsiradimo momento perskaičiuojama tik neatliktų Darbų
kaina (iki šių aplinkybių atsiradimo momento faktiškai atliktų, užaktuotų ir priimtų Darbų kaina
nekeičiama).
86. Mokėjimai atliekami eurais. Mokėtojas visas mokėtinas lėšas moka pavedimu į Rangovo
Sutartyje nurodytą banko sąskaitą už tinkamai, kokybiškai ir laiku atliktus, esant Darbų rezultatui,
t.y. pagal Techninę specifikaciją, atitinkamo objekto įrengimo projektą ir Lietuvos Respublikoje
galiojančiuos teisės aktus, atliktus Darbus. Apmokėjimas laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į
Rangovo nurodytą sąskaitą. Rangovas privalo raštu informuoti Užsakovą apie banko sąskaitos
pasikeitimus.
87. Tarpiniai mokėjimai nenumatyti.
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88. Darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas pateikiant:
88.1. atliktų darbų aktą;
88.2. pažymą apie atliktų darbų vertę,
88.3. Excel lenteles, suformuotas „Sistelos“ ar kitos sąmatinės programos. Excel lentelėse
(„Sistelos“ ar kitos sąmatinės programos suformuotas „Sankaupinis žurnalas“ elektroniniu formatu)
turi matytis: kiekvieno atliekamo darbo pavadinimas, pagal sutartį numatyti mato vienetai, kiekis,
vieneto kaina, bendra atliekamo darbo kaina, nuo statybos pradžios atliktas darbų kiekis, nuo
statybos pradžios atlikto darbo suma, deklaruojamo mėnesio darbo kiekis, deklaruojamo mėnesio
atlikto darbo suma ir likutinis kiekis bei likutinė suma;
88.4. sąskaitą – faktūrą;
88.5. pažymą apie sutarties mokėjimų vykdymą. Lentelės forma pateikiama konkurso sąlygų 10
priede. Atliktų darbų aktas ir pažyma apie atliktų darbų vertę turi būti pasirašyti Rangovo ir
Užsakovo;
88.6. Rangovui pateikus, Užsakovo atstovui patvirtinus aukščiau išvardintus dokumentus,
Užsakovas atsiskaito su Rangovu ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo dokumentų
patvirtinimo dienos.
89. Avansinis mokėjimas nenumatytas.
90. Sutartis įsigalioja Rangovui pateikus Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą bei galioja iki
visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo, arba kol Sutarties Šalys sutaria ją nutraukti,
arba nutraukiama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais atvejais. Sutartis gali būti nutraukta
vienos Šalies sprendimu, raštu įspėjus kitą Šalį, jeigu ji nevykdo ar netinkamai vykdo savo
įsipareigojimus, ir tai yra esminis sutarties pažeidimas.
91. Ginčų sprendimo tvarka. Ginčai tarp Užsakovo ir Rangovo sprendžiami derybų būdu, o
nepavykus taip išspręsti ginčo, jis bus nagrinėjamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso
kodekso nustatyta tvarka teisme.
92. Sutarties nutraukimo tvarka:
92.1. Sutarties nutraukimas Užsakovo iniciatyva:
92.1.1. Užsakovas, įspėjęs Teikėją prieš 14 (keturiolika) dienų gali nutraukti Sutartį šiais atvejais:
92.1.1.1. kai Teikėjas nevykdo arba netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį ir tai yra
esminis Sutarties pažeidimas. Nustatydamos esminį Sutarties pažeidimą Šalys privalo vadovautis
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 str. nuostatomis;
92.1.1.2. kai Teikėjas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti
netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;
92.1.1.3. kai Teikėjas perleidžia Sutartį be Užsakovo sutikimo;
92.1.1.4. kai Teikėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose
ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;
92.1.1.5. jei asmuo, anksčiau suteikęs garantiją arba apdraudęs Teikėją kaip to reikalauja Sutartis,
negali įvykdyti savo įsipareigojimų. Prieš nutraukdamas Sutartį Užsakovas išsiunčia registruotą
laišką su jo gavimo patvirtinimu, kuriame nustato naują terminą garantijos pateikimui, ne trumpesnį
kaip 20 (dvidešimt) dienų nuo laiško išsiuntimo dienos;
92.1.1.6. jei bus nutrauktas finansavimas įgyvendinant programą „Kelių priežiūros ir plėtros
programos finansavimo 2015 m. sąmatos lėšų paskirstymas saugomų teritorijų direkcijoms“.
92.1.2. Sutarties nutraukimas nepanaikina teisės reikalauti atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl
Sutarties neįvykdymo, bei netesybas.
92.2. Sutarties nutraukimas Teikėjo iniciatyva:
92.2.1. Teikėjas, prieš 14 (keturiolika) dienų įspėjęs Užsakovą, gali nutraukti Sutartį, jei Užsakovas
nevykdo ar netinkamai įvykdo sutartinius įsipareigojimus ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas.
92.2.2. Sutartis gali būti nutraukta vienos šalies sprendimu, raštu įspėjus kitą šalį, jeigu ji nevykdo
ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus, ir tai yra esminis sutarties pažeidimas. Užsakovas turi
teisę vienašališkai nutraukti sutartį nesant sutarties pažeidimo įspėjus kitą šalį raštu prieš 15 dienų.
92.3. Sutartis gali būti nutraukiama abiejų Šalių raštišku susitarimu.
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92.4. Sutartį nutraukus dėl Tiekėjo kaltės, be jam priklausančio atlyginimo už faktiškai, tinkamai ir
kokybiškai atliktus Darbus, Rangovas neturi teisės į kokių nors patirtų nuostolių ar žalos
kompensaciją.
92.5. Kai nutraukiama Sutartis, Užsakovas, dalyvaujant Rangovui ar jų atstovams, inventorizuoja
atliktus Darbus ir parengia jų aprašą. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieną
esančius Šalių įsiskolinimus.
93. Jei Sutartis nutraukiama, Užsakovo nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš
Rangovui mokėtinų sumų už tinkamai bei kokybiškai atliktus ir užaktuotus Darbus arba pagal
Rangovo pateiktą Sutarties įvykdymo užtikrinimą.
94. Jei dėl nuo Sutarties Šalių nepriklausančių aplinkybių, kurių negalima buvo numatyti iki
Sutarties pasirašymo, racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, būtina/tikslinga atsisakyti
atskiro Darbo, ar būtina/tikslinga mažinti Darbų apimtis, yra raštu pagrindžiamos aplinkybės,
sąlygojančios būtinybę atlikti Darbų pakeitimus. Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę
sąmatą, sudarytą pritaikant pagal Sutarties žiniaraščiuose numatytus Darbų įkainius, kurios
pagrindu koreguojama Sutarties kaina. Sutarties kaina koreguojama sudarant papildomą susitarimą.
Visų atsisakomų Darbų pagal Sutartį vertė negali būti didesnė nei 10 (dešimt) proc. bendros
Sutarties kainos.
95. Nuo Sutarties Šalių nepriklausančioms aplinkybėms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybės,
kurių atsiradimo rizikos Sutarties šalis nebuvo prisiėmusi ir negalėjo jų protingai numatyti, bei šių
aplinkybių nustatymas Sutarties vykdymo metu nepažeidžia Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų
įstatyme nustatytų principų ir tikslų.
96. Jei dėl nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių Rangovas negali naudoti Pasiūlyme nurodytų
Medžiagų/Įrangos (jei rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos reikalingos Medžiagos/Įranga ar
pan.), ar dėl kitų nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, racionaliai naudojant Darbų
vykdymui skirtas lėšas, būtina keisti Sutartyje numatytas Medžiagas ar Įrangą į lygiavertes ir
neprastesnės kokybės nei nurodyta Pasiūlyme, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę
sąmatą bei siūlymą dėl keistinų Medžiagų/Įrangos. Šis keitimas negali įtakoti bendros Sutarties
kainos.
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Supaprastinto atviro
konkurso sąlygų
1 priedas

Herbas arba prekių ženklas
(Teikėjo pavadinimas)

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

PASIŪLYMAS
ŽAGARĖS REGIONINIO PARKO REKREACINĖS ZONOS KELIO, JUNGIANČIO KRAŠTO
KELIĄ NR. 153 IR POILSIAVIETĘ „PRIE PUŠYNO“, TVARKYMO (REKONSTRUKCIJOS)
DARBAI
____________ Nr.______
(Data)
_____________
(Sudarymo vieta)
Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio
subjektų grupė, surašomi visi dalyvių
pavadinimai/
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų
grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
Telefono numeris
Fakso numeris
El. pašto adresas
Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų)
pavadinimas (-ai)
Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų)
adresas (-ai)
Darbų sąrašas ir įsipareigojimų dalis (procentais),
kuriems ketinama pasitelkti subrangovą (-us),
subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us)
Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us), ar subteikėją (-us)
Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1) Supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo
nustatyta tvarka „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ ir CVP IS interneto adresu:
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt.
2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
Mes siūlome šiuos Žagarės regioninio parko rekreacinės zonos kelio, jungiančio krašto
kelią Nr. 153 ir poilsiavietę „Prie pušyno“, tvarkymo (rekonstrukcijos) darbus:

Eil.
Nr

Darbų pavadinimas

1.

Paruošiamieji darbai

2.

Grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į

Mato
vnt.

Kiekis

m3

1913

Kaina
už vnt.
Eur be
PVM

Viso
kaina
Eur be
PVM
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autosavivarčius, vežiojimas ir darbas sąvartoje
3.

Važiuojamosios dalies konstrukcijos įrengimas per poilsiavietę „Prie
pušyno“

4.

Sankasos viršaus planiravimas

m2

3696

5.

25 cm storio išlyginamojo sluoksnio įrengimas iš šalčiui
nejautrių medžiagų sluoksnio (ŠNS)

m3

830

6.

15 cm storio biraus mišinio 0/45 pagrindo sluoksnis,
Ev2=120 MPa

m2

2159

7.

6 cm storio asfalto pagrindo - dangos sluoksnis AC 16
PD

m2

1891

8.

10 cm storio kelkraščių dangos įrengimas iš biraus
mišinio apželdinant

m2

1054

9.

Važiuojamosios dalies konstrukcijos įrengimas

10.

Sankasos viršaus planiravimas

m2

536

11.

0-25 cm storio išlyginamojo sluoksnio įrengimas iš
šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio (ŠNS)

m3

0-120

12.

15 cm storio biraus mišinio 0/45 pagrindo sluoksnis,
Ev2=120 MPa

m2

366

13.

6 cm storio asfalto pagrindo - dangos sluoksnis AC 16
PD

m2

335

14.

10 cm storio kelkraščių dangos įrengimas iš biraus
mišinio apželdinant

m2

100

15.

Nuovažos (5v tipo) konstrukcijos įrengimas

Vnt.

2

16.

10 cm apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas

m3

6

17.

15 cm storio biraus mišinio 0/45 pagrindo sluoksnis,
Ev2=120 MPa

m2

54

18.

5 cm storio žvyro danga – dangos sluoksnis be rišiklių

m2

48

19.

Baigiamieji darbai

20.

Žemės sankasos šlaitų užpylimas dirvožemiu h-0,1 ir
užsėjimas žole (panaudojamas esamas permaltas
dirvožemis)

m2

500

21.

Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų ant
monolitinių betoninių pamatų pastatymas

vnt.

1
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22.

Kelio ženklų skydų montavimas ant vienstiebių atramų
rankiniu būdu

vnt./m

1/4

2

Bendra pasiūlymo kaina su PVM _____________ Eur (_____________ suma žodžiais)

Į šią sumą įeina PVM kuris sudaro - _____________ Eur
Į šią pasiūlymo kainą įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, taip pat pridėtinės vertės
mokestis. Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos
Respublikoje galiojančiais teisės aktais.
Kartu su pasiūlymu pateikiame šiuos dokumentus:
Eil.
Nr.

Pateiktų dokumentų pavadinimas

Dokumento puslapių
skaičius

Ar dokumentas
konfidencialus (Taip/Ne)

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.
Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame ___________________________________
_______________________________________________________________________________ .
(Nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus ir garantą ar laiduotoją)
Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

(Tiekėjo arba jo įgalioto
asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

*Pastaba. Jeigu perkančioji organizacija pirkimą atlieka CVP IS priemonėmis, šis dokumentas teikiamas
pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Tais atvejais, kai pirkimo dokumentuose nustatyta, kad visas pasiūlymas
pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma.
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(Tiekėjo deklaracijos formos pavyzdys)

Supaprastinto atviro
konkurso sąlygų
2 priedas

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

_______________________________
((Adresatas (perkančioji organizacija))
TIEKĖJO DEKLARACIJA
_____________ Nr.______
(Data)
_____________
(Sudarymo vieta)
1. Aš, ______________________________________________________________ ,
(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)
tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a))_____________________________ ,
(Tiekėjo pavadinimas)
dalyvaujantis (-i) ______________________________________________________________
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
atliekamame _________________________________________________________________
(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris, pirkimo būdas)
___________________________________________________________________________ ,
skelbtame
___________________________________________________________________________ ,
(Leidinio pavadinimas, kuriame paskelbtas skelbimas apie pirkimą, data ir numeris)
nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, jam nėra iškelta restruktūrizavimo byla, jis nėra
sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su
kreditoriais, taip pat nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo (etikos pažeidimo, kai nuo tiekėjo
pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo ne mažiau kaip vieni metai,
arba konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimo),
už kurį tiekėjui (fiziniam asmeniui) yra paskirta administracinė nuobauda arba tiekėjui
(juridiniam asmeniui) – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo
sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai, o
už Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimą tiekėjui, kuris yra
juridinis asmuo, yra paskirta ekonominė sankcija, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši
sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip treji metai.
2. Man žinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) 39 straipsnio 2
dalies 1 punktu, 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.
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*)
(Parašas*)
(Vardas ir pavardė*)
*Deklaracija pasirašoma atskirai elektroniniu parašu tuo atveju, kai joje nurodytas kitas nei
visą pasiūlymą pasirašantis asmuo.
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Supaprastinto atviro
konkurso sąlygų
3 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1. Kelio, jungiančio krašto kelią Nr. 153 ir poilsiavietę „Prie pušyno“ rekonstravimo darbai
atliekami vadovaujantis Žagarės regioninio parko rekreacinės zonos kelio, jungiančio krašto kelią
Nr. 153 ir poilsiavietę „Prie pušyno“ tvarkymo (rekonstravimo) projektu, VP-12-638, 2012 ir
Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.
2. Perkančioji organizacija pateikia techninio projekto brėžinius ir statybos darbų kiekių
žiniaraščius, kuriais remiantis turi būti rengiamas pasiūlymas.
3. Rengiant pasiūlymą būtina įvertinti visas reikalingų darbų apimtis.
4. Visi darbai turi būti atliekami pagal projekto dokumentacijoje numatytus sprendinius ir pirkimo
sąlygas bei taikant tinkamus darbo metodus, taip pat pagal naudingą gamybinę patirtį. Visi darbai,
kurie yra perdaryti dėl aplaidumo, papildomai neapmokami.
5. Rangovas parengia dokumentus statybos užbaigimo procedūrai atlikti ir kadastrinius matavimus
kelio teisinei registracijai atlikti.

Eil
.N
r

Darbų pavadinimas

Mato
vnt.

Kiekis

1.

Paruošiamieji darbai

2.

Grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas
ir darbas sąvartoje

m3

1913

3.

Važiuojamosios dalies konstrukcijos įrengimas per poilsiavietę „Prie pušyno“

4.

Sankasos viršaus planiravimas

m2

3696

5.

25 cm storio išlyginamojo sluoksnio įrengimas iš šalčiui nejautrių
medžiagų sluoksnio (ŠNS)

m3

830

6.

15 cm storio biraus mišinio 0/45 pagrindo sluoksnis, Ev2=120 MPa

m2

2159

7.

6 cm storio asfalto pagrindo - dangos sluoksnis AC 16 PD

m2

1891

8.

10 cm storio kelkraščių dangos įrengimas iš biraus mišinio apželdinant

m2

1054

9.

Važiuojamosios dalies konstrukcijos įrengimas

10.

Sankasos viršaus planiravimas

m2

536
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11.

0-25 cm storio išlyginamojo sluoksnio įrengimas iš šalčiui nejautrių
medžiagų sluoksnio (ŠNS)

m3

0-120

12.

15 cm storio biraus mišinio 0/45 pagrindo sluoksnis, Ev2=120 MPa

m2

366

13.

6 cm storio asfalto pagrindo - dangos sluoksnis AC 16 PD

m2

335

14.

10 cm storio kelkraščių dangos įrengimas iš biraus mišinio apželdinant

m2

100

15.

Nuovažos (5v tipo) konstrukcijos įrengimas

vnt.

2

16.

10 cm apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas

m3

6

17.

15 cm storio biraus mišinio 0/45 pagrindo sluoksnis, Ev2=120 MPa

m2

54

18.

5 cm storio žvyro danga – dangos sluoksnis be rišiklių

m2

48

19. Baigiamieji darbai
20.

Žemės sankasos šlaitų užpylimas dirvožemiu h-0,1 ir užsėjimas žole
(panaudojamas esamas permaltas dirvožemis)

m2

500

21.

Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų ant monolitinių betoninių
pamatų pastatymas

vnt.

1

22.

Kelio ženklų skydų montavimas ant vienstiebių atramų rankiniu būdu

vnt./m2

1/4
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Supaprastinto atviro
konkurso sąlygų
4 priedas

SĖKMINGAI ĮVYKDYTŲ PANAŠAUS POBŪDŽIO SUTARČIŲ SĄRAŠAS
Nurodykite panašaus pobūdžio ir apimties sutarčių, įvykdytas per pastaruosius penkerius metus.
Darbų pobūdžio
Bendra
aprašymas
darbų vertė,
(žiūrėti
ir darbų,
Sutarties
kvalifikacijos
kuriuos
pavadinimas
reikalavimų
rangovas
lentelės 14.9
atliko, vertė
punktą)

Sutarties
pradžios
data

Užsakovo
pavadinimas,
Sutarties
kontaktiniai
užbaigimo data
duomenys

Parašas ...........................................................
(asmuo ar asmenys, įgalioti pasirašyti konkurso dalyvio vardu)
Data................................................
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Supaprastinto atviro
konkurso sąlygų
5 priedas
Tiekėjo už sutarties vykdymą atsakingų asmenų sąrašas

Eil.
Nr.

Vardas,
pavardė

Išsilavinimas Pareigos

Siūlomas
vaidmuo
(sutarties
vykdyme)

Kvalifikacijos
atestato
pavadinimas,
Nr. išdavimo
data, išdavusios
įstaigos
pavadinimas

Vykdytos panašaus
pobūdžio sutartys

1.
2.
3.
Parašas ...........................................................
(asmuo ar asmenys, įgalioti pasirašyti konkurso dalyvio vardu)
Data................................................
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Supaprastinto atviro
konkurso sąlygų
6 priedas

DARBŲ ATLIKIMO PLANAS
Pateikite Darbų atlikimo grafiką (diagramą mėnesiais/ketvirčiais), kuriame būtų pažymėti
svarbiausieji Darbų programos etapai, veikla, datos ir kt. Veiklos pradžios data nurodoma ne ankstesnė nei 1
mėn. po paskutinės pasiūlymų pateikimo dienos.
Parašas ...........................................................
(asmuo ar asmenys, įgalioti pasirašyti konkurso dalyvio vardu)

Data...........................................
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Supaprastinto atviro
konkurso sąlygų
7 priedas
Įmonės pavadinimas
................................................................................................................................................
PAŽYMA
Apie sutarties Nr.................................. pateiktas ir apmokėtas sąskaitas
Pateiktos PVM
Skolos
Pagal sutartį
Pagal
Sutarties
sąskaitos
faktūros
likutis
Lt
išskaičiuotas
sutartį
Eil.
suma
Gauti
(su
avansas Lt
Data
gautas
paskutine
Nr.
(vertė)
apmokėjimai
Serija
(ankščiau
avansas
Suma
išrašyta
išrašytoms
Lt
numeris
Lt
sąskaitoms)
sąskaita)

Iš
viso:
Pastaba: 1. Pažyma pildoma nuo sutarties pradžios iki visiško užbaigimo, pateikiama kartu su
sąskaitomis.

Direktorius

Vyr. buhalteris
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