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PIRKIMO OBJEKTAS
TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI
ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE
PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS
PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS
APKLAUSOS 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
INFORMAVIMAS APIE PIRKIMO PROCEDŪROS REZULTATUS
PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS
PRIEDAI:
1. Pasiūlymo forma
2. Tiekėjo deklaracija
3. Tiekėjo minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracija
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1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Perkančioji organizacija Šiaulių vaikų globos namai „Šaltinis“ (toliau – perkančioji
organizacija), vykdydama 2016 metų pirkimo planą, kviečia dalyvauti daugialypės terpės įrangos
(multisensorinio kambario įrangos) pirkime.
1.2. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu
(Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) (toliau vadinama – Viešųjų pirkimų įstatymas),
perkančiosios organizacijos patvirtintomis ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje
(toliau – CVP IS) paskelbtomis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis, (toliau – Taisyklės),
Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (Žin., 2000, Nr. 74-2262) (toliau – Civilinis kodeksas),
kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei apklausos sąlygomis.
1.3. Vartojamos pagrindinės sąvokos apibrėžtos Viešųjų pirkimų įstatyme ir Taisyklėse.
1.4. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio
pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų.
1.5. Perkančioji organizacija nėra pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtoja.
1.6. Visos pirkimo sąlygos nustatytos pirkimo dokumentuose, kuriuos sudaro:
1.6.1. skelbimas apie pirkimą;
1.6.2. konkurso sąlygos (kartu su priedais);
1.6.3. pirkimo dokumentų paaiškinimai (patikslinimai), taip pat atsakymai į tiekėjų
klausimus (jeigu bus);
1.7. Dalyvio pasiūlymą sudaro elektroninėmis priemonėmis (kas leidžiama, - kitaip raštu)
pateiktų dokumentų ir duomenų visuma:
1.7.1. užpildytas atsakymų atitikties konkurso sąlygose nurodytiems minimaliems
kvalifikacijos reikalavimams klausimynas, kai reikalaujama, atitikti reikalavimui patvirtinančių
dokumentų, skaitmenines kopijas;
1.7.2. jungtinės veiklos sutarties skaitmeninė kopija (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė);
1.7.3. įgaliojimo ar kito dokumento (pvz., pareigybės aprašymo), suteikiančio teisę
pasirašyti tiekėjo pasiūlymą, skaitmeninė kopija;
1.7.4. kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.
1.8. Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios
organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas elektroninėmis susirašinėjimo priemonėmis
(pranešimus gaus tie tiekėjo naudotojai, kurie priėmė kvietimą arba yra priskirti prie pirkimo).
Perkančiosios organizacijos kontaktinis asmuo dėl pirkimo yra G.Džiugienė, Vytauto g. 182,
Šiauliai, tel. 8 41 504468; el.p.: gnsaltinis@gmail.com. Bet kokia informacija, apklausos sąlygų
paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra
vykdomas raštu.
2. PIRKIMO OBJEKTAS
2.1. Šis pirkimas į dalis neskirstomas.
2.2. Perkančioji organizacija numato pirkti daugialypės terpės įrangos, BVPŽ kodas32322000-6.
2.3. Prekių sąrašas, minimalūs techniniai reikalavimai ir kiekiai nurodyti pirkimo sąlygų 1
priede.
2.4 Šis pirkimas į dalis neskirstomas, todėl pasiūlymai turi būti teikiami visam nurodytam
prekių kiekiui.
2.5. Perkančioji organizacija perka tik priede Nr.1 išvardintas prekes ir paslaugas.
2.6 Po įrangos sumontavimo turės būti suteikiama 2 metų garantija. Garantiniu laikotarpiu
gedimai remontuojami tiekėjo sąskaita.
2.7. Prekės pristatytos ir sumontuotos turi būti ne vėliau kaip iki 2016.10.15 dienos.
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2.8. Į siūlomą paslaugų kainą turi būti įtrauktos tiekėjo siūlomos nuolaidos, PVM, kiti
mokesčiai ir visi kiti kainos elementai.
2.9. Tiekėjas savo pasiūlyme, nustatydamas siūlomą kainą, turi įvertinti visas galimas
išlaidas, susijusias su šio konkurso objektu ir jo sąlygose nurodytais reikalavimais konkurso
dalyviams, mokesčius, infliaciją ir kitus faktorius, galinčius turėti įtaką kainai, nurodytai pirkimo
sutartyje. Paslaugų kainos keisis tik dėl pridėtinės vertės mokesčio pasikeitimo, proporcingai
mokesčio pasikeitimui.
2.10. Paslaugų teikimui tiekėjas turi teisę pasitelkti reikalingus subrangovus (subtiekėjus).
Informaciją apie numatomus pasitelkti subrangovus (subtiekėjus) tiekėjas privalo nurodyti savo
pasiūlyme. Už visų prisiimtų įsipareigojimų vykdymą atsako tiekėjas.
3. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI
3.1Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus:
1 lentelė. Bendrieji reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai
Eil.
Nr.
3.1.1.

Kvalifikaciniai reikalavimai

Kvalifikacinius 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), arba 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

Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir
ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos,
arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas
dokumentas,
patvirtinantis
jungtinius
kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis,
arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas
dokumentas (skaitmeninė dokumento kopija),
liudijantis, kad tiekėjas neturi teistumo, išduotas ne
anksčiau kaip likus 60 dienų iki pasiūlymų
pateikimo termino. Jei dokumentas išduotas
anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei
pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra
priimtinas.
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3.1.2.

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

1) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas
Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti
šio kvalifikacijos reikalavime nurodytų dokumentų.
Perkančioji organizacija duomenis tikrina paskutinę
pasiūlymų pateikimo termino dieną, nurodytą
skelbime.
Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas, kuris
yra fizinis asmuo, pateikia Valstybės įmonės
Registrų centro išduotą išrašą ar šios įmonės
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka
išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius
kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis
nurodytoms aplinkybėms įrodyti, arba teismo
išduotą išrašą iš teismo sprendimo, jei toks yra.
Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba
juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje yra
registruotas Tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko,
kompetentingos teismo ar viešojo administravimo
institucijos išduotą pažymą.
Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne
anksčiau kaip 60 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 (pirkimo 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 institucijos
išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas
nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties,
sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis
pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra
tokia pati ar panaši, arba priesaikos ar oficiali
deklaracija, jei atitinkamoje šalyje neišduodamas
minėtas dokumentas arba jis neapima visų keliamų
klausimų.
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3.1.3.

3.1.4.

3.1.5.

3.1.6.

Tiekėjas
yra
įvykdęs Valstybinės
mokesčių
inspekcijos
išduotas
įsipareigojimus,
susijusius
su dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro
mokesčių mokėjimu.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka
išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius
kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis,
arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas
dokumentas (tinkamai patvirtinta skaitmeninė
dokumento kopija) apie atsiskaitymą su valstybės
biudžetu, išduotas ne anksčiau kaip likus 60 dienų
iki pasiūlymų pateikimo termino. Jei dokumentas
išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas
ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks
dokumentas yra priimtinas.
Tiekėjas
yra
įvykdęs Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas
įsipareigojimus,
susijusius
su Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti
socialinio
draudimo
įmokų šio kvalifikacijos reikalavime nurodytų dokumentų.
mokėjimu.
Perkančioji organizacija duomenis tikrina paskutinę
pasiūlymų pateikimo termino dieną, nurodytą
skelbime.
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 įmonės Registrų centro Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą
dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų
institucijų tvarkomus duomenis. 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 60 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.
Tiekėjas yra įregistruotas teisės Valstybės įmonės Registrų centro išduoto Lietuvos
aktų nustatyta tvarka.
Respublikos juridinių asmenų registro išrašo
skaitmeninė kopija, verslo liudijimo skaitmeninė
kopija arba atitinkamos užsienio šalies institucijos
(profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų
institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje
valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduotas
dokumentas (skaitmeninė dokumento kopija).
Tiekėjas nėra padaręs rimto Tiekėjo deklaracija (konkurso sąlygų 2 priedas,
profesinio
pažeidimo,
kurį dokumentas pateikiamas elektronine forma), kad
perkančioji organizacija gali įrodyti Tiekėjas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo.
bet
kokiomis
teisėtomis
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3.1.7.

priemonėmis. 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.
Tiekėjas turi teisę verstis atitinkama Įstatų, teisės aktais privalomų leidimų skaitmeninės
veikla , reikalinga šiai sutarčiai kopijos ar kiti dokumentai, patvirtinantys tiekėjo
įvykdyti.
teisę verstis daugialypės įrangos prekyba. arba
atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių
ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų
pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje
tiekėjas
registruotas)
išduotas
dokumentas
(skaitmeninė dokumento kopija) ar priesaikos
deklaracija, liudijanti tiekėjo teisę verstis perkamų
prekių ir paslaugų veikla.

2 lentelė. Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo
reikalavimai
Eil.
Nr.
3.1.8.

Kvalifikacinių reikalavimų reikšmė
Tiekėjas turi būti per paskutinius 3 metus
arba per laiką nuo įregistravimo dienos
(jeigu tiekėjas vykdė veiklą trumpiau nei 3
metus) tinkamai įvykdęs ne mažiau nei
vieną įrangos pardavimų sutartį, kurios vertė

Kvalifikacinius reikalavimus įrodantys
dokumentai
Tiekėjo vadovo ar kito tiekėjo įgalioto
atstovo parašu patvirtintas per paskutinius 3
metus arba per laiką nuo įregistravimo
dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą trumpiau
nei 3 metus) tiekėjo įvykdytų ar vykdomų
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ne mažesnė nei 0,7 tiekėjo pirkimo dalies
pasiūlymo
sumos
(arba
vykdomos
pardavimų sutarties įvykdyta dalis turi būti
ne mažesnė nei 0,7 tiekėjo pasiūlymo
sumos).
3.1.9

įrangos pardavimo sutarčių sąrašas (sąraše
turi būti nurodyta paslaugų pavadinimas
(sutarties dalykas) ir aprašymas, pirkėjo
identifikavimo duomenys, sutarties data ir
kaina, įvykdymo data). Dokumentai
pateikiami skaitmenine forma.
Tiekėjas privalo pateikti įrodymus , kad Tiekėjo įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens
tiekiamos
prekės
atitinka
saugumo parašu tinkamai patvirtintos dokumentų
reikalavimus.
kopijos, įrodančios, kad įmonės siūlomos
prekės atitinkama saugumui keliamus
reikalavimus.
Dokumentai pateikiami skaitmenine forma.

3.2. Tiekėjai, dalyvaujantys pirkime, turi atitikti minimalius kvalifikacijos reikalavimus ir
pateikti konkurso sąlygų 3 priede nustatytos formos minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties
deklaraciją. Perkančioji organizacija atitiktį minimaliems kvalifikacijos reikalavimams
patvirtinančių dokumentų reikalaus tik iš to dalyvio, kurio pasiūlymas pagal vertinimo
rezultatus galės būti pripažintas laimėjusiu (iki pasiūlymų eilės nustatymo). Jei bendrą
pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, tiekėjo deklaraciją (konkurso sąlygų 2 priedas) turi pateikti
kiekvienas ūkio subjektų grupės narys, minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaraciją
(konkurso sąlygų 3 priedas) turi pateikti tas ūkio subjektų grupės narys, kuris visų ūkio subjektų
grupės narių vardu teikia pasiūlymą (atitikties deklaracijoje (konkurso sąlygų 3 priedas)
deklaruodamas visos ūkio subjektų grupės atitikimą minimaliems kvalifikacijos reikalavimams).
3.3. Kvalifikacijos reikalavimai, išvardinti konkurso sąlygų 3.1.1-3.1.6 punktuose, yra
privalomi kiekvienam tiekėjų grupės nariui, kurie pateikia bendrą pasiūlymą jungtinės veiklos
sutarties pagrindu, o Konkurso sąlygų 3.1.7-3.1.9 punktuose nurodytus kvalifikacijos reikalavimus
turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus bent vienas ūkio subjektų grupės narys arba visos
jungtinės veiklos sutarties šalys kartu. Bendrą pasiūlymą įgaliotas pateikti Tiekėjas pateikia
(„prisega“) savo ir kitų ūkio subjektų grupės narių dokumentus, pagrindžiančius atitikimą
keliamiems kvalifikacijos reikalavimams.
3.4. Tiekėjai gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais (subtiekėjais ar kitais trečiaisiais
asmenimis), neatsižvelgiant į tai, kokio teisinio pobūdžio ryšiai yra tarp jų. Šiuo atveju Tiekėjai
privalo pateikti perkančiajai organizacijai įrodymus, kad vykdant pirkimo sutartį minėti ištekliai
jiems bus prieinami visą pirkimo sutarties vykdymo laikotarpį. Ketinami pasitelkti subtiekėjai,
subteikėjai ar subrangovai turi atitikti pirkimo sąlygų 3.1.1 ir 3.1.6 punktų minimalius kvalifikacijos
reikalavimus.
3.5. Pateikiami kvalifikaciją įrodantys dokumentai, nurodyti Konkurso sąlygų 3.1.1-3.1.4
(išskyrus 3.1.2 punkte nurodytą Tiekėjo deklaraciją), turi būti išduoti ne anksčiau nei prieš 60 dienų
iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei atitinkamas dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo
galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas.
3.6. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė
melagingą informaciją, kurią perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis
priemonėmis.
3.7. Pasiūlyme tiekėjas nurodo asmenis, į kuriuos būtų galima kreiptis dėl informacijos,
nurodydamas vardą, pavardę, pareigas, telefono ir fakso numerius, elektroninio pašto adresą.
4. ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE
4.1. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos
sutartį arba tinkamai patvirtintą jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos
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šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su perkančiąja organizacija sudaryti pirkimo
sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis procentais, 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 bei pirkimo sutarties vykdymo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo
įvertinimu bei su pirkimo sutarties vykdymu susijusią informaciją). Jungtinės veiklos sutarties
nuostatos negali būti keičiamos be perkančiosios organizacijos sutikimo.
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. Pasiūlymas turi būti pateikiamas tik elektroninėmis priemonėmis, iki 2016.08.10 09 val.
00 min. Pasiūlymai pateikiami pdf formatu, elektroniniu pašto adresu. Pasiūlymai, pateikti
popierine forma arba ne perkančiosios organizacijos nurodytomis elektroninėmis priemonėmis, bus
atmesti kaip neatitinkantys pirkimo dokumentų reikalavimų.
5.2. Pasiūlymas turi galioti 60 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
5.3. 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. Pateikiami dokumentai ar
skaitmeninės dokumentų kopijos turi būti prieinami naudojant nediskriminuojančius, visuotinai
prieinamus duomenų failų formatus (pvz., pdf, kt.). Pateikiant atitinkamų dokumentų skaitmenines
kopijas deklaruojama, kad kopijos yra tikros. Perkančioji organizacija pasilieka sau teisę prašyti
dokumentų originalų. Prašome taip nuskenuoti popierinių dokumentų kopijas, kad vienas
dokumentas sudarytų vieną rinkmeną (failą), o ne, kad kiekvienas lapas sudarytų atskirą rinkmeną
(failą). Dokumentą galima skaidyti į dalis kai viena dalis viršija 5MB.
5.4. Teikėjai 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, teikėjui nurodžius
tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Konfidencialiais
taip pat negali būti laikoma siūlomos prekės gamintojo, paslaugos tiekėjo, prekės modelio
pavadinimas, kainos sudedamosios dalys, pasiūlyme nurodyti subrangovai/subtiekėjai/subtiekėjai,
taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu
viešai prieinama visuomenei. Perkančioji organizacija, Pirkimo organizatorius, Viešojo pirkimo
komisija (toliau-Komisija), jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys, nepažeisdami įstatymų, 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.
5.5. Pasiūlymuose nurodoma paslaugų kaina pateikiama eurais, turi būti išreikšta ir
apskaičiuota taip, kaip nurodyta šių apklausos sąlygų 1 priede. Apskaičiuojant kainą, turi būti
atsižvelgta į visas kainos sudėtines dalis, į techninės specifikacijos reikalavimus ir pan. Į paslaugų
kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos. Kainos pasiūlyme nurodomos
suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio. Tiekėjas fizinis asmuo į pasiūlymo kainą turi
įskaičiuoti ir visus Perkančiosios organizacijos už Tiekėją fizinį asmenį sumokamus mokesčius.

9

5.6. Pateikdamas pasiūlymą, dalyvis sutinka su konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo
pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia norint tinkamai įvykdyti
pirkimo sutartį.
5.7. 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.
5.8. Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą nurodytą paslaugų apimtį.
5.9. Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Teikėjui pateikus alternatyvų
pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.
5.10. Pasiūlymas galioja jame dalyvio nurodytą laiką. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo
galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.
Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 60 dienų nuo konkurso pasiūlymų pateikimo termino.
5.11. Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, perkančioji organizacija turi teisę prašyti,
kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą.
5.12. Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą.
5.13. Dalyvis iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo
pasiūlymą. Suėjus pasiūlymų pateikimo terminui atšaukti ar pakeisti pasiūlymo nebus galima.
5.14. Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba. Jei atitinkami
dokumentai yra išduoti kita kalba, turi būti pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą.
5.15. Pasiūlymas turi būti pateiktas tik elektroninėmis priemonėmis, įvedant bendrą
pasiūlymo kainą, apimtis, įvedant duomenis bei įkeliant reikalaujamus elektroninius dokumentus ar
popierinių dokumentų skenuotas skaitmenines kopijas.
5.17. Perkančioji organizacija turi teisę sutarties galiojimo metu perkamų paslaugų kiekį
padidinti arba sumažinti priklausomai nuo įstaigos poreikių , nekeičiant nustatyto fiksuoto vieneto
įkainio.
5.19.Pasikeitus pridėtinės vertės mokesčio tarifui sutarties įkainiai gali būti perskaičiuojami.
Sutarties kaina perskaičiuojama raštišku abiejų šalių susitarimu.
5.20. Atsiskaitymo už pateiktas prekes forma – mokėjimo pavedimais per 30 (trisdešimt)
dienų nuo prekių pristatymo ir sąskaitos-faktūros pateikimo.
6. PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS
6.1. Perkančioji organizacija nereikalauja pasiūlymo galiojimo užtikrinimo.
7. APKLAUSOS SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS
7.1. Konkurso sąlygos gali būti paaiškinamos, patikslinamos tiekėjų iniciatyva, jiems
susirašinėjimo priemonėmis kreipiantis į perkančiąją organizaciją. Prašymai paaiškinti apklausos
sąlygas gali būti pateikiami perkančiajai organizacijai ne vėliau kaip likus 2 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. Į laiku gautą tiekėjo prašymą
paaiškinti apklausos sąlygas perkančioji organizacija atsako ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo jo
gavimo dienos.
7.2. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, perkančioji organizacija turi teisę savo
iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas.
7.3. Atsakydama į kiekvieną tiekėjo pateiktą prašymą paaiškinti konkurso sąlygas, arba
aiškindama, tikslindama konkurso sąlygas savo iniciatyva, perkančioji organizacija turi
paaiškinimus, patikslinimus išsiųsti visiems tiekėjams. Perkančioji organizacija nerengs susitikimų
su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų.
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7.4. Tuo atveju, kai paaiškinami (patikslinami) pirkimo dokumentai, perkančioji
organizacija paaiškinimus (patikslinimus) paskelbia ir prireikus, pratęsia pasiūlymų pateikimo
terminą protingumo kriterijų atitinkančiam terminui, per kurį tiekėjai, rengdami pasiūlymus, galėtų
atsižvelgti į paaiškinimus (patikslinimus). Jeigu perkančioji organizacija konkurso sąlygas paaiškina
(patikslina) ir negali konkurso sąlygų paaiškinimų (patikslinimų) pateikti taip, kad visi tiekėjai juos
gautų ne vėliau kaip likus 1 dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, ji perkelia pasiūlymų
pateikimo terminą laikui, per kurį tiekėjai, rengdami pirkimo pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į šiuos
paaiškinimus (patikslinimus).
8. SUSIPAŽINIMO SU GAUTAIS PASIŪLYMAIS PROCEDŪROS
8.1. Susipažinimo su pasiūlymais procedūra įvyks 2016.08.10 10 val. 00 min. Šiaulių
miesto vaikų globos namuose „Šaltinis“, adresu Vytauto g. 182, Šiauliai.
8.2. Susipažinimo su gautais pasiūlymais procedūroje tiekėjai nedalyvauja.
9. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS
9.1. Organizatorius tikrina ir vertina tiekėjų pasiūlymuose pateiktus dokumentus bei
minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaraciją. Atitiktį minimaliems kvalifikacijos
reikalavimams patvirtinančių dokumentų reikalaujama tik iš to dalyvio, kurio pasiūlymas
pagal vertinimo rezultatus gali būti pripažintas laimėjusiu (iki pasiūlymų eilės nustatymo).
Atitiktį minimaliems kvalifikacijos reikalavimams patvirtinančiuose dokumentuose turės būti
nurodyta informacija aktuali pasiūlymo pateikimo dienai (kvalifikacijos reikalavimus patvirtinantys
dokumentai gali būti išduoti ir po susipažinimo su pasiūlymais datos, bet juose nurodyti duomenys
turi būti pateikiami už laikotarpį iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, jei tokiuose
dokumentuose nurodoma jų galiojimo data).
9.2. Jeigu tiekėjas minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracijoje nepažymėjo,
ar atitinka keliamą (-us) reikalavimą (-us), tuomet organizatorius turi paprašyti tiekėjo patikslinti
deklaraciją per nustatytą terminą.
9.3. Tiekėjui, kuris gali būti pripažintas laimėtoju, nepateikus dokumentų patvirtinančių
atitiktį minimaliems kvalifikacijos reikalavimams, tokio tiekėjo pasiūlymas bus atmetamas, o
organizatorius kreipsis į kitą tiekėją, kuris gali būti pripažintas laimėtoju (dėl atitiktį minimaliems
kvalifikacijos reikalavimams patvirtinančių dokumentų) ir įvertinusi jo kvalifikaciją tęs viešojo
pirkimo procedūras.
9.4. Organizatorius priima sprendimą dėl dalyvio, kurio pasiūlymas pagal vertinimo
rezultatus gali būti pripažintas laimėjusiu, atitikties pirkimo dokumentuose nustatytiems
minimaliems kvalifikacijos reikalavimams.
9.5 Jeigu dalyvis, kurio pasiūlymas gali būti pripažintas laimėjusiu, atitiko perkančiosios
organizacijos keliamus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, kitų dalyvių kvalifikacija
netikrinama.
9.6. Jeigu organizatorius nustato, kad tiekėjo pateikti kvalifikacijos duomenys yra neišsamūs
arba netikslūs, jis privalo susirašinėjimo priemonėmis prašyti tiekėjo juos papildyti arba paaiškinti
per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą. Jeigu perkančiosios organizacijos prašymu
tiekėjas nepatikslino pateiktų netikslių ir neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją, perkančioji
organizacija atmeta tokį pasiūlymą.
9.7. Jeigu tiekėjas pateikė netikslius, neišsamius pirkimo dokumentuose nurodytus kartu su
pasiūlymu teikiamus dokumentus: tiekėjo įgaliojimą asmeniui pasirašyti paraišką ar pasiūlymą,
jungtinės veiklos sutartį, pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą arba jų
nepateikė, perkančioji organizacija privalo prašyti tiekėjo patikslinti, papildyti arba pateikti šiuos
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dokumentus per jos nustatytą protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip viena darbo diena
nuo prašymo išsiuntimo iš perkančiosios organizacijos dienos.
9.8. Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir susirašinėjimo priemonėmis paprašius,
tiekėjai privalo per nurodytą terminą pateikti susirašinėjimo priemonėmis papildomus paaiškinimus
nekeisdami pasiūlymo esmės.
9.9. Jeigu pateiktame pasiūlyme organizatorius randa pasiūlyme nurodytos kainos
apskaičiavimo klaidų, jis privalo susirašinėjimo priemonėmis paprašyti tiekėjų per jos nurodytą
terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant paskelbtos kainos. Taisydamas
pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių
arba papildyti kainą naujomis dalimis.
9.10. Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, organizatorius privalo
tiekėjo susirašinėjimo priemonėmis paprašyti per nurodytą terminą pateikti neįprastai mažos
pasiūlymo kainos pagrindimą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą. Perkančioji
organizacija turi įvertinti riziką, ar tiekėjas, kurio pasiūlyme nurodyta neįprastai maža kaina,
sugebės tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį bei užtikrinti, kad nebūtų sudaromos sąlygos
konkurencijos iškraipymui. Perkančioji organizacija vertindama, ar tiekėjo pateiktame pasiūlyme
nurodyta kaina yra neįprastai maža, palygina tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą su rinkoje
esančiomis analogiško pirkimo objekto kainomis bei su kitų tiekėjų pasiūlymuose nurodytomis
kainomis. Jei tiekėjas kainos nepagrindžia, jo pasiūlymas atmetamas.
9.11. Tiekėjo pateiktų kvalifikacijos duomenų patikslinimai, pasiūlymo turinio paaiškinimai,
pasiūlyme nurodytų aritmetinių klaidų pataisymai, neįprastai mažos kainos pagrindimo dokumentai
siunčiami perkančiajai organizacijai tik elektroninėmis susirašinėjimo priemonėmis.
9.12. Organizatorius atmeta pasiūlymą, jeigu:
9.12.1. tiekėjas pasiūlymą ar jo dalį pateikė ne elektroninėmis priemonėmis;
9.12.2. pasiūlymą pateikęs dalyvis, kuris pagal vertinimo rezultatus gali būti pripažintas
laimėjusiu, organizatoriui paprašius, nepateikė patikslintos minimalių kvalifikacijos reikalavimų
atitikties deklaracijos ar organizatoriui paprašius nepateikė atitiktį minimaliems kvalifikacijos
reikalavimams patvirtinančių dokumentų, o pateikti dokumentai neatitinka pirkimo dokumentuose
nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų ir perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino
pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją;
9.12.3. pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų;
9.12.4. tiekėjas per nustatytą terminą nepatikslino, nepapildė ar nepateikė pirkimo
dokumentuose nurodytų kartu su pasiūlymu teikiamų dokumentų: tiekėjo įgaliojimo asmeniui
pasirašyti paraišką ar pasiūlymą, jungtinės veiklos sutarties, pasiūlymo galiojimo užtikrinimą
patvirtinančio dokumento;
9.12.5. tiekėjas per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų
ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo;
9.12.6. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas organizatoriaus prašymu nepateikė
raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos;
9.12.7. visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per
didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos.
10. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
10.1. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais.
10.2. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos
vertinimo kriterijų.
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11. PASIŪLYMŲ EILĖ IR SPRENDIMAS DĖL PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMO
11.1. Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Perkančioji organizacija
nustato pasiūlymų eilę ir laimėjusį pasiūlymą bei priima sprendimą sudaryti pirkimo sutartį.
Pasiūlymai šioje eilėje surašomi kainos didėjimo tvarka. Pasiūlymų eilė nenustatoma, jei buvo
gautas tik vienas pasiūlymas. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra vienodos, nustatant pasiūlymų eilę
pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai.
11.2. Suinteresuotiems dalyviams nedelsiant (ne vėliau kaip per 5 darbo dienas) raštu
pranešama apie priimtą sprendimą sudaryti pirkimo sutartį ir nurodoma nustatyta pasiūlymų eilė,
laimėjęs pasiūlymas. Jei bus nuspręsta nesudaryti pirkimo sutarties, minėtame pranešime
nurodomos tokio sprendimo priežastys.
11.3. Konkursą laimėjęs tiekėjas privalo pasirašyti pirkimo sutartį per perkančiosios
organizacijos nurodytą terminą. Pirkimo sutarčiai pasirašyti laikas gali būti nustatomas atskiru
raštišku pranešimu arba nurodomas pranešime apie laimėjusį pasiūlymą.
11.4. Perkančioji organizacija sudaryti pirkimo sutartį siūlo tam dalyviui, kurio pasiūlymas
pripažintas laimėjusiu. Dalyvis sudaryti pirkimo sutarties kviečiamas raštu.. Pirkimo sutarčiai
pasirašyti laikas nustatomas atskiru pranešimu.
11.5. Sudarant pirkimo sutartį, joje negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kaina
ir pirkimo dokumentuose bei pasiūlyme nustatytos pirkimo sąlygos.
11.6. Jeigu tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, pranešimu raštu atsisako
ją sudaryti arba iki perkančiosios organizacijos nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties,
arba atsisako sudaryti pirkimo sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad
jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju perkančioji organizacija siūlo sudaryti pirkimo
sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal patvirtintą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio
sudaryti pirkimo sutartį, jeigu pateikta pasiūlyme kaina priimtina perkančiajai organizacijai.
12. PRETENZIJŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA
12.1. Ginčai nagrinėjami Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje nustatyta tvarka.
13. INFORMAVIMAS APIE PIRKIMO PROCEDŪROS REZULTATUS
13.1. Perkančioji organizacija, gavusi dalyvio raštu pateiktą prašymą, turi nedelsdama, ne
vėliau kaip per 10 dienų nuo prašymo gavimo dienos, nurodyti:
13.1.1. dalyviui, kurio pasiūlymas nebuvo atmestas, – laimėjusio pasiūlymo charakteristikas
ir santykinius pranašumus, dėl kurių šis pasiūlymas buvo pripažintas geriausiu, taip pat šį pasiūlymą
pateikusio dalyvio pavadinimus;
13.1.2. dalyviui, kurio pasiūlymas buvo atmestas, pasiūlymo atmetimo priežastis, taip pat
priežastis, dėl kurių priimtas sprendimas dėl nelygiavertiškumo arba sprendimas, kad paslaugos
neatitinka rezultatų apibūdinimo ar funkcinių reikalavimų.
13.2. Perkančioji organizacija apklausos sąlygų 13.1 punkte nurodytu atveju negali teikti
informacijos, jei jos atskleidimas prieštarauja teisės aktams, kenkia visuomenės interesams,
teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdo užtikrinti sąžiningą konkurenciją, taip pat
neteikiama tokia informacija, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią.
14. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS
14.1. Sudaroma pirkimo sutartis atitinka laimėjusio tiekėjo pasiūlymą ir perkančiosios
organizacijos pirkimo dokumentuose nustatytas pirkimo sąlygas.
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14.2. Tiekėjas įsipareigoja per perkančiosios organizacijos atskirame pranešime raštu
nurodytą terminą pasirašyti šią pirkimo sutartį.
14.3. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir turi būti įvykdyta ne vėliau kaip iki
2016.10.15 dienos.
14.4. Sutarties kaina sutarties vykdymo laikotarpiu perskaičiuojama nebus.
14.5. Sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias
sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyti principai ir
tikslai. Gali būti keičiamos tik tokios pirkimo sutarties sąlygos, kurių keitimo aplinkybių atsiradimo
pirkimo sutarties šalys negalėjo numatyti pasiūlymo pateikimo metu, aplinkybių negali kontroliuoti
ir jų kilimo rizikos neprisiėmė nei viena iš pirkimo sutarties šalių.
14.6. Atsiskaitoma už pateiktas prekes forma – mokėjimo pavedimas per 20 (dvidešimt)
dienų nuo įsipareigojimų įvykdymo ir sąskaitos-faktūros pateikimo.
14.7. Ginčų sprendimo tvarka. Ginčai sprendžiami derybų būdu, o nepavykus taip išspręsti
ginčo, jis bus nagrinėjamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka teisme
ar arbitraže.
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Priedas Nr. 1
prie techninių sąlygų
„Daugialypės terpės įrangos“ mažos vertės pirkimo apklausos būdu sąlygos

PASIŪLYMAS
DAUGIALYPĖS TERPĖS ĮRANGA
(MULTISENSORINIO KAMBARIO ĮRANGOS )
____________________
(Data)

____________________
(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas
Tiekėjo adresas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas,
pavardė
Telefono numeris
Fakso numeris
El. pašto adresas
Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1) supaprastinto konkurso skelbime
2) supaprastinto konkurso sąlygose;
3) kituose pirkimo dokumentuose.
Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą:

15

Eil.
Nr.

Pavadinimas
Burbulų vamzdis su pompa

1.

2.

3.
4.

5.

Platforma burbulų vamzdžiams
su išmatavimais

Veidrodis akrilinis
Muzikinė vandens lova

Šviečiantis veidrodinis

Prekės aprašymas
Pagaminti iš stipraus akrilo. Atsparus
smūgiams. Sudėtyje nėra latekso. Vamzdžio
užpildymas vandeniu vykdomas per viršų,
išleidimas per apačią. Galima naudoti specialią
vandens keitimo pompą. Naudoja LED
lemputes. Burbulai turi keisti spalvas. Ne
mažiau 8 skirtingų spalvų. Kamuoliukai
skirtingų spalvų. Vamzdžio aukštis 1,75 m ±
0,01 m. Diametras 20cm±3cm. Vamzdžių
stabilizavimui naudojami sienos laikikliai,
paminkštinta platforma bei akrilo veidrodžiai.
Kokybė ne prastesnė nei firmos ,,ROMPA“.
Platforma turi būti suderinta su burbulų
vamzdžiu. Gabaritai (80x80) cm ± 4 cm,
aukštis 30 cm ± 5 cm. Rėmas iš medžio,
paminkštinta paralonu, aptraukta eko oda.
Išmatavimai (80x185) cm ± 5 cm. Pagaminta
iš akrilo, komplektuojama su medžio drožlių
plokšte.
Skirta
naudoti
Snoezelen
aplinkoje
atsipalaidavimui,
jutimo
stimuliavimui,
psichoterapijai.
Komplektacija:
vandens
čiužinys,
šildantis
pagrindas,
medinis
pagrindas su kolonėlėmis, vandens pripildymo
rinkinys, 17 m ± 1 m. žarna, vandens
kondicionierius, instrukcija. Lovos pagrindas
medinis, su įmontuotomis garso kolonėlėmis.
Lova sujungiama su CD grotuvu. Yra
galimybė prijungti mikrofoną. Išmatavimai:
140x200x45 cm. ± 5 cm., vandens kiekis apie
450 l. Kokybė ne prastesnė nei firmos
,,ROMPA“.
Pakabinamas
veidrodinis
šviečiantis

Kiekis

1

1

2

1

Kaina, Eur.
1 vnt. be PVM

Kaina, Eur.
1 vnt. su
PVM

Viso kiekio
kaina, Eur.
su PVM
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baldakimas, komplektas

6.

7.

8.

Muzikinis centras CD
grotuvas

Veiklos lenta, tvirtinama prie
sienos

Šviečiantis kilimas

baldakimas. Viršus pagamintas iš akrilinės
veidrodinės plokštės, su LED apšvietimu.
Užuolaida iš lengvo, švelniai blizgaus balto
audinio Trevira, nedegaus. Komplektacija:
veidrodinė plokštė su LED apšvietimu, kablys,
6 m ± 1 m kabelis, ne mažiaus 10 plastikinių
plokštelių užuolaidai tvirtinti, valdymo pultas,
užuolaida. Išmatavimai: plokštė - 65 cm ± 5
cm diametro, 20 cm ± 2 cm storio; užuolaida
2,8 m ± 0,1 m pločio, 7 m ± 0,5 m ilgio.
Užuolaidą galima skalbti 30 laipsnių
temperatūroje. Kokybė ne prastesnė nei
Dusyma Kindergartenbedarf GmbH.
MP3/WMA muzikos atkūrimą galima vykdyti
tiesiogiai iš nešiojamo USB įrenginio. Atkuria
MP3/WMA-CD, CD-RW diskus. Dynamic
Bass Boost aiškiems ir švariems žemiems
garsams. Garsumo funkcija skirta tobulinti
žemus ir aukštus dažnius. Išmatavimai
(27x30x30) cm ± 2 cm. Su spec. jungtimi
sensorinei įrangai.
Prie sienos tvirtinamas medinis populiarus
žaidimas-dėlionė. Ne mažiau penkių skirtingų
formų ir spalvų dalys, pritvirtinamos prie
medinio labirinto. Pagamintas iš aukštos
kokybės medžio plokštės, visi kraštai
užapvalinti. Išmatavimai (50x75) cm ± 5 cm.
Skirtas 3-10 metų vaikams.
Šviečiantis kilimas su įaustomis į dangą
šviečiančiomis gyslelėmis. Gyslelės keičia
spalvą. Nuolatiniu gyslelių spalvų pasikeitimu
galima mėgautis pasyviai arba interaktyviai,
naudojantis Wi Fi valdymo pultu. Kilimą
galima kloti ant grindų, tvirtinti prie sienos.

1

1

1

1
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9.

10.

11.

12.

Begalybės tunelio sienos
skydas

Sėdmaišis su neperšlampamu
užvalkalu

Sėdmaišis su neperšlampamu
užvalkalu

Laikiklis burbulų vamzdžiui

Naudojamas kartu su šviesos šaltiniu,
jungiamu į tinklą. Kilimas gali būti juodos,
kreminės, mėlynos, raudonos ar žalios spalvos.
Išmatavimai: (2x1) m ± 0,1 m. Kokybė ne
prastesnė nei firmos ,,ROMPA“.
Skirtas
sukurti
sensoriniai
aplinkai,
naudojamas vaizdinei ir garsinei stimuliacijai.
Su LED lemputėmis. Gali būti naudojamas
pasyviai ar interaktyviai. Pagamintas iš
lengvos, tvirtos ir saugios medžiagos.
Jungiamas į elektros tinklą. Tvirtinamas prie
sienos. Gali būti naudojamas su bevieliais
valdymo pultais. Ne mažiau keturi spalvoti
reguliavimo mygtukai. Turi ne mažiau 49
skirtingus šviesos efektus (programas). Galima
nustatyti efektų pasikeitimo greitį, įjungti
įvairius garsus. Išmatavimai (115x72,5x11) cm
± 0,1 cm. Gali būti baltos arba juodos spalvos.
Kokybė ne prastesnė nei firmos ,,ROMPA“.
Sėdmaišis su vidiniu maišu. Skalbiamas,
valomas išorinis maišas. Su papildymo
galimybe. Užpildas - polistirolo granulės.
Viršus iš vandeniui nepralaidaus poliesterio.
Išmatavimai: aukštis 80 cm ± 5 cm, plotis 80
cm ± 5 cm, gylis 80 cm ± 5 cm. Tūris ne
mažiau 220 l. Spalva pasirenkama.
Sėdmaišis su vidiniu maišu. Skalbiamas,
valomas išorinis maišas. Su papildymo
galimybe. Užpildas - polistirolo granulės.
Viršus iš vandeniui nepralaidaus poliesterio.
Išmatavimai: aukštis 80 cm ± 5 cm, plotis 80
cm ± 5 cm, ilgis 130 cm ± 5 cm. Tūris ne
mažiau 440 l. Spalva pasirenkama.
Naudojamas kartu su burbulų vamzdžiu
papildomam stabilumui suteikti.Užmaunamas
ant burbulų vamzdžio ir tvirtinamas prie

1

3

2

1
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13.

14.

15.
16.

Šviečianti užuolaida

Specialus rinkinys skirtas
pojūčiams ugdyti

LED projektorius

sienos.
Pagamintas iš permatomo plastiko.
Diametras: 15 cm ± 2 cm.
Užuolaida sudaryta iš šviečiančių gyslelių,
skirta tvirtinti prie įėjimo, prie sienos.
Užuolaida keičia spalvas. Gyslelės pagamintos
iš lengvos, lanksčios, ilgaamžės ir saugios
medžiagos.
Nuolatiniu
pluoštų
spalvų
pasikeitimu galima mėgautis pasyviai arba
interaktyviai, naudojant Wi Fi valdymo pultus.
Užuolaidos ilgis 2 m ± 0,1 m, užuolaidos plotis
1 m ± 0,1 m, ne mažiau 95 gyslelių.
Naudojama kartu su šviesos šaltiniu, jungiamu
į tinklą. Pluoštą galima valyti su
dezinfekcinėmis medžiagomis. Kokybė ne
prastesnė nei firmos ,,ROMPA“.
Skirtas jautriems
pojūčiams
ugdyti.
Komplektacija:
Regos stimuliacijai: šviečiančių pluoštų
lempos, spalvas keičiantys kiaušiniai. Klausos
stimuliacijai: gyvūnų garsų kibirėliai, ritmą
kleidžiantys daiktai. Lytėjimo stimuliacijai:
šiltos rankos, delfinas, vibruojanti gyvatė.
Uoslės stimuliacijai: aromadifuzorius, kvapų
dėžutė, šilti kvepiantys gyvūnai. Judėjimo
stimuliacijai: šifono skiautės, minkštas
boulingo komplektas, "džiunglių" boulingas.
Kokybė ne prastesnė nei firmos ,,ROMPA“.
LED projektorius su ne mažiau kaip 3 diskais
ir rotoriumi.

1

1

1

Įrangos montavimo darbai
Suma iš viso:
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Bendra pasiūlymo kaina, į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, kuris sudaro _____________Eur. (sumą nurodyti skaičiais ir
žodžiais), PVM sudaro
Eur (sumą nurodyti skaičiais ir žodžiais).
Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.
Vykdant sutartį, pasitelksime šiuos subtiekėjus (subtiekėjus):
Eil.Nr.

Pirkimo dalis

Subtiekėjo (subtiekėjo)
pavadinimas, adresas

Paslaugų apibūdinimas

Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai (subtiekėjai).
Jeigu tiekėjas nurodo subtiekėjus, tuomet privalo pateikti kiekvieno jų pasirašytos laisvos formos deklaracijos ar kito dokumento,
patvirtinančio sutikimą dalyvauti šiame pirkime, skaitmeninę kopiją.
Jeigu tiekėjas nenurodo subtiekėjų, laikoma, kad vykdant sutartį jų nebus pasitelkiama.
Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija pateikti („prisegti“ atskirai):
Eil.Nr.

Pateikto dokumento
pavadinimas

Dokumentas randasi (nurodyti kur randasi dokumentas)

Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba kad visas
pasiūlymas yra konfidencialus. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios tiekėjo pasiūlyme nėra.
Siūlomos paslaugos visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.
Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
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Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Eil.Nr.

(Tiekėjo arba jo įgalioto
asmens pareigų pavadinimas)

Pateiktų dokumentų pavadinimas

(Parašas)

Dokumento puslapių
skaičius

(Vardas ir pavardė)
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Priedas Nr. 2
prie techninių sąlygų
„Daugialypės terpės įrangos“
mažos vertės pirkimo apklausos būdu sąlygos

-----------------------------------------------------(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)

ŠIAULIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMAI “ŠALTINIS”
(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 kodas, 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,
nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo - profesinės etikos pažeidimo, kai nuo tiekėjo pripažinimo
nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai, arba konkurencijos, darbo,
darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimo, už kurį tiekėjui, kuris yra fizinis asmuo,
yra paskirta administracinė nuobauda, o tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, – ekonominė sankcija, nustatyta
Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos
praėjo mažiau kaip vieni metai. Jeigu pirkime dalyvaujantis tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, pažeidė
Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas
profesiniu, jeigu nuo sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytą ekonominę
sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai
2. Man žinoma, kad jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 1 punktu (Žin., 1996, 84-2000; 2006, Nr. 4-102;
2008, Nr. 81-3179) pateiktas pasiūlymas bus atmestas
3. Tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.
4. Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildo kiekvienas ūkio
subjektas.
(Deklaraciją sudariusio
pareigų pavadinimas)

asmens

(Parašas)

(Vardas, pavardė)
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Priedas Nr. 3
prie techninių sąlygų
„Daugialypės terpės įrangos“
mažos vertės pirkimo apklausos būdu sąlygos

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)
ŠIAULIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMAI “ŠALTINIS”

(Adresatas (perkančiosios organizacijos pavadinimas))
MINIMALIŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA

___________ Nr.______
(Data)
_____________
(Sudarymo vieta)
Aš, ___________________________________________________________________ ,
(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)
tvirtinu, kad mano vadovaujamo (-os) (atstovaujamo (-os))_______________________________ ,
(Tiekėjo pavadinimas)
dalyvaujančio (-ios) ______________________________________________________________
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
atliekamame ___________________________________________________________________ ,
(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo kodas, pirkimo būdas)
skelbtame _____________________________________________________________________,
(Leidinio pavadinimas, kuriame paskelbtas skelbimas apie pirkimą, data ir numeris ir (arba)
nuoroda į CVP IS)
kvalifikacijos duomenys* yra tokie (tiekėjas nurodo atitikimą nurodytiems kvalifikacijos
reikalavimams pažymėdamas stulpeliuose „Taip“ arba „Ne“):
Nr.
(3.1.1)

Taip
Bendrieji reikalavimai:
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),

Ne
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(3.1.2)

(3.1.3)
(3.1.4)
(3.1.5)
(3.1.6)

(3.1.7)

(3.1.8)

(3.1.9)

arba dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo
priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą
nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už
kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito,
paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą
tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų
duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos
ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar
realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą. Dėl
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 sudaręs taikos
sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies,
kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra
iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto
procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo
procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos
analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus.
Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu.
Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo
įmokų mokėjimu.
Tiekėjas yra įregistruotas teisės aktų nustatyta tvarka.
Tiekėjas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo, kurį perkančioji
organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. 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.
Tiekėjas turi teisę verstis atitinkama veikla , reikalinga šiai sutarčiai
įvykdyti.
Ekonominė ir finansinė būklė:
Tiekėjas turi būti per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo įregistravimo
dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą trumpiau nei 3 metus) tinkamai
įvykdęs ne mažiau nei vieną įrangos pardavimų sutartį, kurios vertė ne
mažesnė nei 0,7 tiekėjo pirkimo dalies pasiūlymo sumos (arba vykdomos
pardavimų sutarties įvykdyta dalis turi būti ne mažesnė nei 0,7 tiekėjo
pasiūlymo sumos).
Tiekėjas privalo pateikti įrodymus (atitinka reikalavimus) , kad tiekiamos
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prekės atitinka saugumo reikalavimus.
Man žinoma, kad, jeigu perkančioji organizacija nustatytų, kad pateikti duomenys yra neteisingi, pateiktas
pasiūlymas bus nenagrinėjamas ir atmestas.
Jei pagal vertinimo rezultatus pasiūlymas galės būti pripažintas laimėjusiu (iki pasiūlymų eilės nustatymo), per
3 darbo dienas pateiksiu perkančiosios organizacijos nurodytus atitiktį minimaliems kvalifikacijos reikalavimams
patvirtinančius dokumentus (patvirtinantys dokumentai nurodyti konkurso sąlygų 3.1.1 – 3.1.9 punktuose).

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

