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I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Šiaulių vaikų globos namai „Šaltinis” (toliau vadinama – perkančioji organizacija),
vadovaudamiesi Šiaulių vaikų globos namų “Šaltinis” supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis,
patvirtintomis Šiaulių vaikų globos namų „Šaltinis” direktoriaus 2016 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr.
V-19 (toliau vadinama – Taisyklės), kviečia Jus pateikti pasiūlymą dėl patalpų remonto paslaugų
mažos vertės apklausos būdu CVP IS priemonėmis pirkimo.
1.2. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu.
(Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas), perkančiosios
organizacijos patvirtintomis ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS)
paskelbtomis Taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (Žin., 2000, Nr. 74-2262) (toliau
vadinama – Civilinis kodeksas), kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei šiame
kvietime išvardintomis pirkimo sąlygomis.
1.3. Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Viešųjų pirkimų įstatyme ir Šiaulių vaikų globos
namai „Šaltinis” Taisyklėse.
1.4. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio
pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų. Priimant
sprendimus dėl pirkimo sąlygų, vadovaujamasi racionalumo principu.
1.5. Perkančioji organizacija nėra pridėtinės vertės mokesčio mokėtoja.
Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios
organizacijos ir teikėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis
(pranešimus gaus tie tiekėjo naudotojai, kurie priėmė kvietimą arba yra priskirti prie pirkimo).
Kontaktinis asmuo patalpų remonto paslaugos pirkimo klausimais: Monika Didžbalienė, tel. 8 (41)
504468, Šiaulių vaikų globos namai „Šaltinis“, Vytauto g. 182, Šiauliai.

II. PIRKIMO OBJEKTAS
2.1. Pirkimo objektas – Šiaulių vaikų globos namų „Šaltinis” patalpų remonto paslaugų pirkimas
(pagal BVPŽ- 50000000-5). Pirkimo objektas yra vientisas ir į dalis neskaidomas, todėl pasiūlymas
turi būti teikiamas visai paslaugų apimčiai.
2.2. Teikėjas turi atlikti patalpų remonto darbus pagal 1 priede pridedamą paslaugų kiekių žiniaraštį.
2.3. Alternatyvūs pasiūlymai nepriimami ir nevertinami.
2.4. Planuojamas remonto paslaugų atlikimo laikotarpis: 30 darbo dienų nuo rangos sutarties
pasirašymo dienos, bet ne vėliau kaip iki 2017-03-11 d.
III. TEIKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI.
3.1. Tiekėjai, dalyvaujantys pirkime, turi atitikti minimalius kvalifikacijos reikalavimus nurodytus
žemiau 1 lentelėje ir pateikti pirkimo 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, minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaraciją
teikia, tik ūkio subjektas, atstovaujantis ūkio subjektų grupei ir rengiantis bendrą pasiūlymą. Teikėjo
deklaraciją (pirkimo sąlygų 2 priedas) turi pateikti visi kiti ūkio subjektų grupės nariai.

Teikėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus
ir pateikti nurodytus dokumentus. Perkančioji organizacija pasilieka sau teisę prašyti dokumentų
originalų.
1 lentelė Bendrieji kvalifikaciniai reikalavimai
Eil. Kvalifikacijos reikalavimai
Nr.
3.1 1. Teikėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba
teikėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas
ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai),
turintis (turintys) teisę juridinio asmens
vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris
(buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo
(asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti
ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus,
neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs
ar panaikintas), dėl tiekėjo (juridinio
asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo
priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo
nuosprendis
už
dalyvavimą
nusikalstamame
susivienijime,
jo
organizavimą ar vadovavimą jam, už
kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą,
papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar
tikslinės paramos 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.
3.1 2. Pagal šalies, kurioje teikėjas yra
registruotas, įstatymus, jis:
1) nėra bankrutavęs, likviduojamas, su
kreditoriais nėra sudaręs taikos sutartį
(dalyvio ir kreditorių susitarimą tęsti
tiekėjo veiklą, kai teikėjas prisiima tam
tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka
savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų
atsisakyti), sustabdęs ar apribojęs savo

Kvalifikacijos
reikalavimus
įrodantys
dokumentai
Pateikiama:
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, išduotas ne anksčiau kaip 60
kalendorinių dienų iki pasiūlymų pateikimo
termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas
anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis
nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks
dokumentas yra priimtinas (pateikiama
dokumento skaitmeninė kopija).

Pateikiamas:
1. Išrašas iš teismo sprendimo 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,
patvirtinantis, kad teikėjas nėra bankrutavęs,

veiklą arba jo padėtis pagal šalies, kurioje
jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar
panaši;
2) nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto
byla arba bankroto procesas vykdomas ne
teismo tvarka, inicijuotos priverstinio
likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais
procedūros
arba
jam
vykdomos
analogiškos procedūros pagal šalies,
kurioje jis registruotas, įstatymus.

3.1 3. Teikėjas (fizinis asmuo) neturi teistumo
(arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas),
dėl teikėjo (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 3.1.1. punkte išvardytas
veikas.

3.1 4. Teikėjas yra įvykdęs įsipareigojimus,
susijusius su mokesčių mokėjimu.

likviduojamas,
jam
nėra
iškelta
restruktūrizavimo, bankroto byla ar vykdomas
bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra
siekiama priverstinio likvidavimo procedūros
ar susitarimo su kreditoriais, 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 yra priimtinas (pateikiama
dokumento
skaitmeninė
kopija).
2. Teikėjo deklaracija (sąlygų 2 priedas),
patvirtinanti, kad teikėjas nėra su kreditoriais
sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs
savo veiklos, arba atitinkamos užsienio šalies
išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad
teikėjas 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.
Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija
arba dokumentas tiesiogiai suformuojamas
elektroninėmis priemonėmis.
Pateikiama:
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, išduotas ne anksčiau kaip 60
kalendorinių dienų iki pasiūlymų pateikimo
termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas
anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis
nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks
dokumentas yra priimtinas (pateikiama
dokumento skaitmeninė kopija).
Pateikiama:
Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotas
dokumentas arba valstybės įmonės Registrų
centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nustatyta tvarka išduotas dokumentas,
patvirtinantis
jungtinius
kompetentingų

3.1 5. Teikėjas yra įvykdęs įsipareigojimus,
susijusius su socialinio draudimo įmokų
mokėjimu.

3.1 6. Teikėjas 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 vieneri
metai. Jei pirkime
dalyvaujantis teikėjas, 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

institucijų
tvarkomus
duomenis,
arba
atitinkamos užsienio šalies institucijos
dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 60
kalendorinių dienų iki pasiūlymų pateikimo
termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas
anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis
nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks
dokumentas yra priimtinas (pateikiama
dokumento skaitmeninė kopija).
Pateikiama:
Valstybinio socialinio draudimo įstaigos
išduotas dokumentas arba valstybės įmonės
Registrų centro Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas
dokumentas,
patvirtinantis
jungtinius
kompetentingų
institucijų
tvarkomus
duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies
institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau
kaip 60 kalendorinių dienų iki pasiūlymų
pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas
išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas
ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas,
toks dokumentas yra priimtinas (pateikiama
dokumento skaitmeninė kopija).
Pateikiama:
Teikėjo deklaracija (sąlygų 2 priedas).
Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija
arba dokumentas tiesiogiai suformuojamas
elektroninėmis priemonėmis.

įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3
metai.
3.1 7. Teikėjas turi būti įregistruotas įstatymų
nustatyta tvarka ir turi turėti teisę verstis ta
veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai
įvykdyti.

Pateikiama:
Valstybės įmonės Registrų centro išduotą
Lietuvos Respublikos juridinių asmenų
registro išplėstinio išrašo kopija arba teikėjo
(juridinio asmens) registravimo pažymėjimas
ir įstatai ar kiti dokumentai, patvirtinantys
teikėjo teisę verstis veikla, kuri reikalinga
pirkimo sutarčiai įvykdyti, arba atitinkamos
užsienio šalies institucijos (profesinių ar
veiklos
tvarkytojų,
valstybės
įgaliotų
institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje
valstybėje, kurioje teikėjas registruotas)
išduotas dokumentas ar priesaikos deklaracija,
liudijanti tiekėjo teisę verstis atitinkama
veikla. (pateikiama dokumento skaitmeninė
kopija).

Teikėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą
informaciją, kurią Šiaulių vaikų globos namai „Šaltinis” gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis
priemonėmis.
2 lentelė. Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai
Eil.
Nr.
3.1.8.

3.1.9.

Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys
dokumentai
Teikėjas turi turėti bent vieną Pateikiamos statybos darbų vadovo atestato ar
Lietuvos Respublikos ar atitinkamos kitų dokumentų kopijos.
užsienio šalies institucijos nustatyta (pateikiama dokumento skaitmeninė kopija).
tvarka atestuotą statinio statybos
darbų vadovą.
Teikėjas turi būti įvykdęs bent vieną Pateikiama dokumento skaitmeninė kopija su
statybos darbų sutartį, kurios vertė teikėjo įmonės vadovo parašu.
lygi 0,7 pasiūlymo vertei.
Kvalifikacijos reikalavimai

*Pastabos:
1) jeigu teikėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba
toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų, pateikiama priesaikos deklaracija arba oficiali teikėjo
deklaracija (pateikiama atitinkamo dokumento skaitmeninė kopija);
2) dokumentų kopijos yra tvirtinamos teikėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant žodžius „Kopija tikra“ ir
pareigų pavadinimą, vardą (vardo raidę), pavardę, datą ir antspaudą (jei turi). Perkančioji organizacija pasilieka sau teisę
prašyti dokumentų originalų;
3) užsienio valstybių tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai legalizuojami vadovaujantis
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo
pažyma (Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 118-4477) ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl
užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo (Žin., 1997, Nr. 68-1699).

3.2. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių apklausos sąlygų 3.1 – 3.7 punktuose
nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas ūkio
subjektų grupės narys atskirai, o šių apklausos sąlygų 2 lentelės 3.1.8 ir 3.1.9 punktuose nurodytus

reikalavimus turi atitikti ir atitinkamai pateikti nurodytus dokumentus bent vienas ūkio subjektų
grupės narys arba visi ūkio subjektų grupės nariai kartu.
3.3. Jei pasiūlyme numatytas subteikėjai, kartu su pasiūlymu turi būti pateikti įrodymai, kad teikėjui
bus prieinami subteikėjai ištekliai (bendradarbiavimo sutartis, ketinimų protokolas) ir informacija
kokias konkrečias paslaugas tiekti numatoma perduoti kokiems konkretiems subteikėjams.
3.4. Teikėjo siūlomi subtiekėjai privalo atitikti ir turi pateikti nurodytus dokumentus, šių apklausos
sąlygų 3.1.1 – 3.1.7 punktuose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimus. Teikėjo siūlomi subtiekėjai
privalo pateikti dokumentus, įrodančius subteikėjo teisę atlikti jam priskirtas paslaugas. Sutarties
vykdymo metu teikėjo pasiūlyme nurodyti subteikėjai negali būti keičiami nesuderinus su perkančiąja
organizacija. Vykdant sutartį subteikėjai negalės būti pasitelkiami, jeigu subteikėjai nėra nurodyti
pateiktame pasiūlyme.
3.5. Teikėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą
informaciją, kurią Perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.
3.6. Jei kvalifikacijos reikalavimus patvirtinantis dokumentas išduotas anksčiau nei nurodė perkančioji
organizacija, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks
dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
3.7. Pasiūlyme teikėjas nurodo asmenis, į kuriuos būtų galima kreiptis dėl informacijos, nurodydamas
vardą, pavardę, pareigas, telefono ir fakso numerius, elektroninio pašto adresą.
IV. 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 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.
V. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS
5.1. Pateikdamas pasiūlymą, teikėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo
pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties
įvykdymui.
5.2. Teikėjo pasiūlymą sudaro pateiktų dokumentų visuma:
5.2.1. užpildytas pasiūlymas pagal konkurso sąlygų 1 priede pateiktą pavyzdį;
5.2.2. teikėjo kvalifikaciją įrodantys dokumentai.
5.3. Teikėjo pasiūlymas pateikiamas lietuvių kalba.
5.4.Teikėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą.
5.5. Teikėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Teikėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo
pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.
5.6. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2017 m. 02 mėn. 03 d. 09.00 val.(Lietuvos Respublikos laiku), CVP
IS priemonėmis.

5.7.Teikėjai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali (tokią
informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų
aspektai). Perkančioji organizacija, viešojo pirkimo komisija (toliau vadinama – Komisija), ar
ekspertai ir kiti asmenys negali atskleisti tiekėjo pateiktos informacijos, kurią teikėjas nurodė kaip
konfidencialią. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti
tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali. Jei teikėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad
tokios teikėjo pasiūlyme nėra.
5.9. Pasiūlymuose nurodoma prekių 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 teikėjo išlaidos. Kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis
po kablelio. Teikėjas fizinis asmuo į pasiūlymo kainą turi įskaičiuoti ir visus Perkančiosios
organizacijos už Teikėją fizinį asmenį sumokamus mokesčius.
5.10. Pasiūlymas galioja jame teikėjo nurodytą laiką. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 60 dienų.
Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta
pirkimo dokumentuose. Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, perkančioji organizacija turi teisę
prašyti, kad teikėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Teikėjas gali atmesti tokį
prašymą.
5.11. 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.
5.12. Teikėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą nurodytą paslaugų apimtį.
5.13. Teikėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Teikėjui pateikus alternatyvų
pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.
5.14.Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą. Apie naują pasiūlymų
pateikimo terminą ji informuoja teikėjus CVP IS priemonėmis.
5.15. Teikėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino pabaigos turi teisę pakeisti arba atšaukti savo
pasiūlymą.
5.16. Norint geriau įvertinti paslaugų apimtis, kol nesibaigė pasiūlymų pateikimo terminas, teikėjai
gali prašyti Perkančiosios organizacijos leidimo apžiūrėti pirkimo objektą.
5.17. Teikėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba. Jei atitinkami
dokumentai yra išduoti kita kalba, turi būti pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą.
VI. PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS
6.1. Perkančioji organizacija nereikalauja pasiūlymo galiojimo užtikrinimo.
VII. APKLAUSOS SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS
7.1. Pirkimo sąlygos gali būti paaiškinamos, patikslinamos teikėjų iniciatyva, kreipiantis į Perkančiąją
organizaciją CVP IS priemonėmis. Prašymai paaiškinti pirkimo sąlygas gali būti pateikiami
Perkančiajai organizacijai ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino
pabaigos. Teikėjai gali pateikti klausimus ar paprašyti paaiškinti pirkimo sąlygas iš karto jas
išanalizavę, atsižvelgdami į tai, kad, pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, pasiūlymo turinio keisti
nebus galima.
7.2. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui Perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva
paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas CVP IS priemonėmis.
7.3. Jeigu Perkančioji organizacija pirkimo dokumentus paaiškina (patikslina) arba jei ji negali
pirkimo dokumentų paaiškinimų (patikslinimų) pateikti taip, kad visi teikėjai juos gautų ne vėliau kaip
likus 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo pabaigos, perkelia pasiūlymų pateikimo terminą laikui,

per kurį tiekėjai, rengdami pirkimo pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į šiuos paaiškinimus (patikslinimus).
Apie pasiūlymo pateikimo termino pratęsimą pranešama CVP IS priemonėmis.
VIII. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS
8.1. Komisija tikrina tiekėjų pasiūlymuose pateiktų kvalifikacijos duomenų atitiktį konkurso sąlygose
nustatytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams. Jeigu Komisija nustato, kad teikėjo pateikti
kvalifikacijos duomenys yra neišsamūs arba netikslūs, ji privalo prašyti teikėjo juos papildyti arba
paaiškinti per Perkančiosios organizacijos nurodytą terminą. Jeigu Perkančiosios organizacijos
prašymu teikėjas nepatikslino pateiktų netikslių ir neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją, ji
atmeta tokį pasiūlymą.
8.2. Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, ji privalo
paprašyti teikėjų per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant
pirminio susipažinimo metu gautame pasiūlyme paskelbtos kainos.
8.3. Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:
8.3.1. teikėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų ir, perkančiajai organizacijai prašant,
nepatikslino jų;
8.3.2. pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų;
8.3.3. teikėjas per Komisijos nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino
pasiūlymo;
8.3.4. visų teikėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per didelės,
perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos;
8.3.5. Pasiūlymai pateikti ne CVP IS priemonėmis.
IX. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
9.1. Pasiūlymuose nurodytos kainos vertinamos eurais, du skaičiai po kablelio.
9.2. Komisijos neatmesti pasiūlymai vertinami pagal bendrą visų perkamų remonto paslaugų
mažiausios kainos kriterijų.
X. PASIŪLYMŲ EILĖ IR SPRENDIMAS DĖL PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMO
10.1. Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę.
Pasiūlymai šioje eilėje surašomi kainos didėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra vienodos
kainos, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tas pasiūlymas, kuris pateiktas
anksčiausia.
10.2. Laimėjusiu pasiūlymas pripažįstamas Viešųjų pirkimų įstatymo bei šių pirkimo sąlygų nustatyta
tvarka. Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas teikėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo
pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas šių pirkimo sąlygų nustatyta tvarka. Komisija,
priėmusi sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo, apie šį sprendimą nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5
darbo dienas kiekvienam pasiūlymą pateikusiam tiekėjui praneša apie nustatytą pasiūlymų eilę,
laimėjusį pasiūlymą. Atidėjimo terminas mažos vertės pirkimams netaikomas. Teikėjams, kurių
pasiūlymai neįrašyti į šią eilę, kartu su pranešimu apie pasiūlymų eilę pranešama ir apie jų pasiūlymų
atmetimo priežastis.
10.3. Laimėjusiu pripažintas teikėjas pirkimo sutartį privalo pasirašyti per Komisijos nurodytą
terminą. Pirkimo sutarčiai pasirašyti laikas gali būti nustatomas atskiru pranešimu CVP IS
priemonėmis.
10.4. Jeigu teikėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, atsisako sudaryti pirkimo sutartį, iki
nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties arba atsisako pirkimo sutartį sudaryti pirkimo
dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju

Komisija siūlo sudaryti pirkimo sutartį teikėjui, kurio pasiūlymas pagal patvirtintą pasiūlymų eilę yra
pirmas po teikėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.
XI. PRETENZIJŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA
11.1. Teikėjas, kuris mano, kad Perkančioji organizacija nesilaikė Viešųjų pirkimų įstatymo
reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, turi teisę iki pirkimo sutarties sudarymo
pareikšti pretenziją Perkančiajai organizacijai dėl Perkančiosios organizacijos veiksmų ar priimtų
sprendimų Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje nustatyta tvarka.
XII. INFORMAVIMAS APIE PIRKIMO PROCEDŪROS REZULTATUS
12.1.Perkančioji organizacija, gavusi dalyvio raštu pateiktą prašymą, turi nedelsdama, ne vėliau kaip
per 10 dienų nuo prašymo gavimo dienos, nurodyti:
12.1.1. 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;
12.1.2. 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.
12.2. Perkančioji organizacija negali teikti informacijos, jei jos atskleidimas prieštarauja teisės aktams,
kenkia visuomenės interesams, teisėtiems teikėjų komerciniams interesams arba trukdo užtikrinti
sąžiningą konkurenciją, taip pat neteikiama tokia informacija, kurią teikėjas nurodė kaip
konfidencialią.
XIII. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS
13.1. Sudaroma pirkimo sutartis atitinka laimėjusio teikėjo pasiūlymą ir perkančiosios organizacijos
pirkimo dokumentuose nustatytas pirkimo sąlygas.
13.2. Teikėjas įsipareigoja per perkančiosios organizacijos atskirame pranešime raštu nurodytą terminą
pasirašyti šią pirkimo sutartį.
13.3. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki abi sutarties šalys pilnai įvykdys savo
įsipareigojimus.
13.4. Sutarties kaina sutarties vykdymo laikotarpiu perskaičiuojama nebus.
13.5. 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.
13.6. Esminės sutarties sąlygos nurodytos sutarties projekte (konkurso sąlygų 5 priedas).
13.7. Atsiskaitoma už pateiktas prekes forma – mokėjimo pavedimais per 30 (trisdešimt) dienų nuo
datos kada pasirašomas darbų užbaigimo aktas.
13.8. 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.

priedas Nr. 1
prie techninių sąlygų
„Patalpų remonto paslaugų pirkimas“
mažos vertės pirkimo apklausos būdu CVP IS
priemonėmis 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 (perkančioji organizacija))
PASIŪLYMAS DĖL PATALPŲ REMONTO PASLAUGŲ PIRKIMO
2017_______Nr.______
(Data)
__________
(Sudarymo vieta)
Teikėjo pavadinimas ir kodas
(jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti
visų grupės partnerių pavadinimus)
Teikėjo adresas
(jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti
visų grupės partnerių adresus)
Įgalioto asmens vardas ir pavardė
Telefono numeris
Fakso numeris
E. pašto adresas
Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.
Bendra pasiūlymo kaina ____________________________________Eur
(suma žodžiais)
Į šią pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat PVM, kuris sudaro
___________ Eur.
Eil. Pateiktų dokumentų pavadinimas
Lapų Nr.
Nr.

Eil.
Nr.
1.

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:
Pateikto dokumento pavadinimas*

Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Teikėjas negali nurodyti, kad
konfidencialus yra pasiūlymo įkainis arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Pasiūlymas
galioja iki 2017 m. ____________________ d.

PERKAMŲ PASLAUGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Eil.

Darbų pavadinimas

Mato
vnt.

Kiekis

vnt
vnt
vnt
vnt
m2

2,00
1,00
4,00
1,00
15,62

m
m
m2

2,70
5,00
15,62

m

11,00

vnt

1,00

11

Senų šviestuvų demontavimas
Elektros jungtukų demontavimas
Rozečių demontavimas
Senų durų demontavimas
Senos grindų dangos demontavimas
laminato
Betoninės palangės demontavimas
Praėjimo angokraščių apdaila
Grindų išlyginamojo sluoksnio
įrengimas
Jėgos kabelio prie elektros viryklės
atvedimas
Kriauklės montavimas su vamzdžių
pravedimu pro sieną
Sienų gruntavimas

m2

51,20

12

Sienų lyginimas tinkuojant

m2

22,00

13
14

Plastikinės palangės montavimas
Sienų glaistymas

m
m2

2,70
14,10

15
16

Sienų dažymas
Plytelių klijavimas ant sienų (plytelės
užsakovo)
Medinio karkaso įrengimas ant lubų
Plastikinių dailylenčių ant lubų
įrengimas
Šviestuvų montavimas ant lubų
Naujų rozečių montavimas su laidų
atvedimu
Elektros jungtukų montavimas su laidų
atvedimu
Seno laminato su grindjuostėmis
montavimas

m2
m2

14,10
37,10

m2
m2

15,62
15,62

vnt
vnt

2,00
4,00

vnt

2,00

m2

15,62

VISO

-

m2
m2
vnt
vnt
vnt
vnt

1,71
10,00
1,00
2,00
4,00
1,00

Kaina darbo
ir medžiagų,
Eur

1-1 PATALPA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

17
18
19
20
21
22

1
2
3
4
5
6

1-7 PATALPA DUŠAS
Senų plytelių nuo grindų nuardymas
Senų plytelių nuo sienų nuardymas
Elektros jungtukų demontavimas
Senų šviestuvų demontavimas
Rozečių demontavimas
Praustuvo demontavimas

-

Suma,
Eur

vnt
vnt
vnt
vnt

1,00
1,00
1,00
1,00

11

Senų durų demontavimas
Seno dušo demontavimas
Gyvatuko montavimas
Dušo be padeklo montavimas su
užuolaida
Naujų durų sumontavimas

m2

1,60

12

Karkaso įrengimas ant lubų

m2

1,71

13

Plastikinių dailylenčių ant lubų
įrengimas
Šviestuvų montavimas ant lubų
Naujų rozečių montavimas su laidų
atvedimu
Elektros jungtukų montavimas su laidų
atvedimu
Ventiliacijos grotelių montavimas
Sienų gruntavimas
Sienų lyginimas tinkuojant
Teptinės hdroizoliacijos įrengimas
Plytelių klijavimas ant sienų (plytelės
užsakovo)
Grindų išlyginamojo sluoksnio
įrengimas
Grindų gruntavimas

m2

1,71

vnt
vnt

1,00
4,00

vnt

2,00

vnt
m2
m2
m2
m2

1,00
14,20
10,00
14,20
14,20

m2

1,71

m2

1,71

Teptinės hdroizoliacijos įrengimas
Plytelių klijavimas ant grindų (plytelės
užsakovo)

m2
m2

1,71
1,71

VISO

-

Durų angos iškirtimas kapitalinėje
sienoje
Betoninės palangės demontavimas
Elektros jungtukų demontavimas
Rozečių demontavimas

m2

2,00

m
vnt
vnt

2,63
1,00
4,00

Senos grindų dangos demontavimas
Angų sienoje užtaisymas gipso kartono
plokštėmis
Naujų durų sumontavimas

m2
m2

15,90
3,00

m2

1,80

Ventiliacijos grotelių su gofra
montavimas
Lubų gruntavimas
Lubų glaistymas
Lubų dažymas
Šviestuvų montavimas ant lubų
Naujų rozečių montavimas su laidų
atvedimu

m

5,00

m2
m2
m2
vnt
vnt

15,90
15,90
15,90
2,00
4,00

7
8
9
10

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

1-11 PATALPA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

-

14
15
16
17
18
19
20
21

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

1
2
3
4
5
6
7

Elektros jungtukų montavimas su laidų
atvedimu
Sienų gruntavimas
Sienų lyginimas tinkuojant
Sienų glaistymas

vnt

1,00

m2
m2
m2

46,40
21,00
46,40

Sienų dažymas
Grindų išlyginamojo sluoksnio
irengimas
Laminato su grindjuostėmis
montavimas
Plastikinės palangės montavimas

m2
m2

46,40
15,90

m2

15,90

m
VISO

2,63
-

m
m2

6,00
35,17

m2
vnt
m
m2

35,17
2,00
6,00
35,17

m2

56,00

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
vnt

157,00
60,00
157,00
157,00
35,17
35,17
35,17
4,00

vnt

2,00

m2
m2

3,20
35,17

VISO

-

vnt
vnt
m2
m2
m
vnt
vnt

1,00
2,00
16,00
10,00
3,03
5,00
1,00

1-10 PATALPA
Betoninės palangės demontavimas
Senų grindų ir grindjuosčių
demontavimas
Betoninių grindų išlyginimas
Senų durų demontavimas
Plastikinės palangės montavimas
Grindų išlyginamojo sluoksnio
betonavimas
GKP dvisluoksnių pertvarų su garso
izoliacija montavimas
Sienų gruntavimas
Sienų išlyginimas tinkuojant
Sienų glaistymas
Sienų dažymas
Lubų gruntavimas
Lubų glaistymas
Lubų dažymas
Naujų rozečių montavimas su laidų
atvedimu
Elektros jungtukų montavimas su laidų
atvedimu
Durų sumontavimas
Naudoto laminato su grindjuostėmis
montavimas
1-2 PATALPA
Sieninių spintų demontavimas
Senų šviestuvų demontavimas
Senų plytelių nuo grindų nuardymas
Senų plytelių nuo sienų nuardymas
Betoninės palangės demontavimas
Rozečių demontavimas
Elektros jungtukų demontavimas

-

-

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Angų sienoje užtaisymas gipso kartono
plokštėmis
Sienų gruntavimas
Sienų išlyginimas tinkuojant
Plytelių klijavimas ant sienų
Plastikinės palangės montavimas
Karkaso įrengimas ant lubų
Plastikinių dailylenčių ant lubų
įrengimas
Šviestuvų montavimas ant lubų
Naujų rozečių montavimas su laidų
atvedimu
Elektros jungtukų montavimas su laidų
atvedimu
Grindų išlyginamojo sluoksnio
betonavimas
Plytelių klijavimas ant grindų (plytelės
užsakovo)
1-3 PATALPA
Senų durų demontavimas
Seno dušo su padėklu demontavimas
Durų angos iškirtimas sienoje
Seno el jungiklio demontavimas
Seno šviestuvo demontavimas
Sąramų įrengimas virš durų angos
Angų sienoje užtaisymas gipso kartono
plokštėmis
Dušo vamzdyno montavimas
Durų angokraščių apdaila
Naujų durų sumontavimas
Sienų gruntavimas
Sienų lyginimas tinkuojant
Teptinės hdroizoliacijos įrengimas
Plytelių klijavimas ant sienų (plytelės
užsakovo)
Dušo be padėklo montavimas
Karkaso įrengimas ant lubų
Plastikinių dailylenčių ant lubų
įrengimas
Ventiliacijos ortakio su grotelėmis
montavimas
Šviestuvų montavimas ant lubų
Naujų rozečių montavimas su laidų
atvedimu
Elektros jungtukų montavimas su laidų

m2

3,00

m2
m2
m2
m
m2
m2

40,60
30,00
40,60
3,03
10,50
10,50

vnt
vnt

2,00
5,00

vnt

2,00

m2

15,90

m2

15,90

VISO

-

vnt
vnt
m2
vnt
vnt
vnt
m2

1,00
1,00
1,70
1,00
1,00
1,00
2,00

kompl
m
m2
m2
m2
m2
m2

1,00
5,00
1,60
12,90
8,00
12,90
12,90

vnt
m2
m2

1,00
1,71
1,71

vnt

1,00

vnt
vnt

1,00
2,00

vnt

1,00

-

22
23
24

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

1
2
3
4
5
6

atvedimu
Grindų išlyginamojo sluoksnio
įrengimas
Teptinės hdroizoliacijos įrengimas
Plytelių klijavimas ant grindų (plytelės
užsakovo)
1-6/1-4 PATALPA
Senų plytelių nuo sienų nuardymas
Elektros jungtukų demontavimas
GKP dvisluoksnių pertvarų su garso
izoliacija montavimas
Senų šviestuvų demontavimas
Angų kapitalinėje sienoje iškirtimas
Angos sienoje užtaisymas su GKP
apšiltinant
Klozetui vamzdyno montavimas
Grindų išlyginamojo sluoksnio
betonavimas
Durų sumontavimas
Durų angokraščių apdaila
Sienų gruntavimas
Sienų tinkavimas
Teptinės hdroizoliacijos įrengimas
Plytelių klijavimas ant sienų (plytelės
užsakovo)
Teptinės hdroizoliacijos įrengimas
Plytelių klijavimas ant grindų (plytelės
užsakovo)
Karkaso įrengimas ant lubų
Plastikinių dailylenčių ant lubų
įrengimas
Ventiliacijos grotelių montavimas
Naujų rozečių montavimas
Elektros jungtukų montavimas
Klozeto montavimas
1-8 PATALPA
Senų durų demontavimas
Elektros jungtukų demontavimas
Rozečių demontavimas
Betoninės palangės demontavimas
Linoleumo dangos išardymas
GKP dvisluoksnių pertvarų su garso
izoliacija montavimas

m2

1,70

m2
m2

1,70
1,70

VISO

-

m2
vnt
vnt

16,00
1,00
2,00

vnt
m2
m2

2,00
4,00
1,40

-

kompl 1,00
m2
2,80
m2
m
m2
m2
m2
m2

3,60
10,00
21,50
15,00
21,50
21,50

m2
m2

2,80
2,80

m2
m2

2,80
1,71

vnt
vnt
vnt
vnt
VISO

2,00
1,00
1,00
2,00
-

vnt
vnt
vnt
m
m2
m2

1,00
1,00
4,00
4,50
28,19
5,00

-

m2
m2

10,00
15,90

9

Grindų išlyginimas
Naujo laminato su grindjuostėmis
montavimas
Durų sumontavimas

m2

1,60

10

Sienų gruntavimas

m2

60,40

11

Sienų išlyginimas tinkuojant

m2

30,00

12
13
14
15
16
17

Sienų glaistymas
Sienų dažymas
Lubų gruntavimas
Lubų glaistymas
Lubų dažymas
Naujų rozečių montavimas su laidų
atvedimu
Elektros jungtukų montavimas su laidų
atvedimu
Plastikinės palangės montavimas

m2
m2
m2
m2
m2
vnt

60,40
60,40
28,19
28,19
28,19
4,00

vnt

2,00

m
VISO

4,50
-

vnt
vnt
vnt
m2
m
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
vnt
vnt

1,00
4,00
2,00
18,05
3,10
44,80
40,00
44,80
44,80
17,20
17,72
17,72
3,00
4,00

vnt

2,00

m
m2
m2

3,10
18,05
18,05

m2

1,60

VISO

-

7
8

18
19

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

1

1-9 PATALPA
Elektros jungtukų demontavimas
Rozečių demontavimas
Senų šviestuvų demontavimas
Linoleumo dangos išardymas
Betoninės palangės demontavimas
Sienų gruntavimas
Sienų lyginimas tinkuojant
Sienų glaistymas
Sienų dažymas
Lubų gruntavimas
Lubų glaistymas
Lubų dažymas
Šviestuvų montavimas ant lubų
Naujų rozečių montavimas su laidų
atvedimu
Elektros jungtukų montavimas su laidų
atvedimu
Plastikinės palangės montavimas
Grindų išlyginimas
Laminato su grindjuostėmis
montavimas
Durų sumontavimas
PAGALBINIAI DARBAI
Statybinio laužo išnešimas ir
pakrovimas į konteinerį

kompl 1,00

-

-

2

Statybinio laužo išvežimas ir
utilizavimas
BENDRA SUMA, Eur
PVM 21%
IŠ VISO, Eur

__________________________
Dalyvis arba jo įgaliotas asmuo

kompl 1,00
VISO
-

__________
parašas

-

-

__________________________
vardas ir pavardė

Priedas Nr. 2
prie techninių sąlygų„Patalpų remonto paslaugų
pirkimas“ mažos vertės CVP IS priemonėmis 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 (perkančioji organizacija))
TEIKĖJO DEKLARACIJA
______ Nr.______
(Data)
_____________
(Sudarymo vieta)
1. Aš, ______________________________________________________________ ,
(Teikėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)
tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a))_____________________________ ,
(Tiekėjo pavadinimas)
dalyvaujantis (-i) ______________________________________________________________
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
atliekamame _________________________________________________________________
(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris, pirkimo būdas)
___________________________________________________________________________ ,
skelbtame
___________________________________________________________________________ ,
(Leidinio pavadinimas, kuriame paskelbtas skelbimas apie pirkimą, data ir numeris)
nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia priverstinio
likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, taip pat nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo
(konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimo), už kurį
tiekėjui (fiziniam asmeniui) yra paskirta administracinė nuobauda arba teikėjui (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 teikėjui, kuris yra juridinis asmuo, yra
paskirta ekonominė sankcija, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija įsiteisėjimo dienos
praėjo mažiau kaip trys metai.
2. Man žinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 1 punktu (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006,
Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179) pateiktas pasiūlymas bus atmestas.
3. Teikėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.
4. Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildo kiekvienas ūkio
subjektas.
(Deklaraciją sudariusio asmens
pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

Priedas Nr. 3
prie techninių sąlygų
„Patalpų remonto paslaugų pirkimas“
mažos vertės pirkimo apklausos būdu CVP IS
priemonėmis 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“
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) Šiaulių vaikų globos namai „Šaltinis“
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
atliekamame ___ PATALPŲ REMONTO PASLAUGŲ PIRKIMAS _________________,
(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo kodas, pirkimo būdas)
skelbtame _____________________________________________________________________,
(Leidinio pavadinimas, kuriame paskelbtas skelbimas apie pirkimą, data ir numeris ir (arba) nuoroda į CV
IS)
kvalifikacijos duomenys* yra tokie (teikėjas nurodo atitikimą nurodytiems kvalifikacijos
reikalavimams pažymėdamas stulpeliuose „Taip“ arba „Ne“):
Nr.
1.

Taip
Bendrieji reikalavimai:
Teikėjas (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), ir dėl tiekėjo (juridinio
asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis
teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo
organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą,
papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne
pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą,

Ne

2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.

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.
Pagal šalies, kurioje teikėjas yra registruotas, įstatymus, jis:
1) nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais nėra sudaręs taikos sutartį
(dalyvio ir kreditorių susitarimą tęsti tiekėjo veiklą, kai teikėjas prisiima tam
tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti
ar jų atsisakyti), sustabdęs ar apribojęs savo veiklą arba jo padėtis pagal šalies,
kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši;
2) nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba bankroto procesas
vykdomas ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su
kreditoriais procedūros arba jam vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies,
kurioje jis registruotas, įstatymus.
Teikėjas (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 šios lentelės 1 punkte išvardytas
veikas
Teikėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu.
Teikėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų
mokėjimu.
Teikėjas 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 teikėjas, 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
Teikėjas turi būti įregistruotas įstatymų nustatyta tvarka ir turi turėti teisę verstis
ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti.
Teikėjas turi turėti bent vieną Lietuvos Respublikos ar atitinkamos užsienio
šalies institucijos nustatyta tvarka atestuotą statybos darbų vadovą.

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 – 3.1.8 punktuose).

(Teikėjo arba jo įgalioto
asmens pareigų
pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

Priedas Nr. 4
prie techninių sąlygų
„Patalpų remonto paslaugų pirkimas „ mažos
vertės pirkimo apklausos būdu CVP IS priemonėmis sąlygos“
(Sutarties projektas)
RANGOS SUTARTIS
2017 m.________mėn.____d.
Šiauliai
Šiaulių vaikų globos namai „Šaltinis”, juridinio asmens kodas -191015422, registruoti
Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, adresu Vytauto g. 182, Šiauliai, atstovaujami
direktoriaus Regimanto Dirmeikio, veikiančios pagal Šiaulių vaikų globos namų „Šaltinis” nuostatus,
(toliau – „Užsakovas“), ir „___________________“ pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir
veikianti įmonė, juridinio asmens kodas ______________ , kurios registruota buveinė yra
__________________ , atstovaujama __________ , veikiančio pagal ______________ (toliau –
„Rangovas“), toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienai atskirai – „Šalimi“, sudarėme šią Sutartį,
toliau – vadinama „Sutartimi“.
1.
Sutarties dalykas
1.1. Šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis Rangovas savo jėgomis ir rizika, įsipareigoja atlikti
remonto paslaugas pagal preliminarių paslaugų kiekių žiniaraštį (Priedas Nr.1) (toliau 
„Paslaugos“) ir perduoti atlikto remonto rezultatą Užsakovui šioje Sutartyje nustatytomis
sąlygomis, terminais ir tvarka.
1.2. Paslaugų atlikimo vieta – Vytauto g. 182, Šiauliai.
1.3. Remontas atliekamas naudojant Rangovo medžiagas.
2.
Sutarties kaina:
2.1. Rangovas įsipareigoja atlikti Paslaugas, numatytas Sutarties 1.1. punkte. Į Paslaugų kainą įeina
darbo jėgos, mechanizmų darbo ir medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo, transportavimo ir visos
kitos, Rangovui priklausančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei šią
Sutartį, išlaidos.
2.2. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomas remonto paslaugas,
kurių Rangovas nenumatė sudarant šią Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti, ir jie yra būtini
šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šias remonto paslaugas Rangovas atlieka savo sąskaita.
2.3. Į Sutarties priede Nr.1 nurodytus įkainius įtrauktas visas už Paslaugų atlikimą numatytas
užmokestis ir Rangovas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių Paslaugų kainą,
jeigu dėl to nebuvo atskiro raštiško Šalių susitarimo.
3.
Šalių teisės ir pareigos
3.1. Užsakovas turi teisę:
3.1.1. Dalyvaujant Rangovui tikrinti atliekamų Paslaugų atlikimo eigą, kiekį ir kokybę.
3.1.2. Reikalauti, kad Rangovas remonto paslaugas vykdytų laikydamasis normatyvinių
statybos dokumentų reikalavimų. Jeigu Rangovas nesilaiko normatyvinių statybos
dokumentų reikalavimų ir (ar) statybos darbų vykdymo protokoluose nurodytų ir
Rangovo prisiimtų įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę raštu reikalauti šalinti trūkumus ir
nemokėti už netinkamai atliktas paslaugas arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų
pagalba Rangovo sąskaita.

Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jų vykdymo, jei darbų eigoje sistemingai
pažeidžiami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai.
Užsakovas įsipareigoja:
3.2.1. Sumokėti Rangovui už atliktas bei nustatyta tvarka priimtas remonto Paslaugas Sutartyje
numatytais terminais ir tvarka.
3.2.2. Priimti iš Rangovo tinkamai atliktas remonto Paslaugas.
3.2.3. Tiekti remontuojamoms patalpoms elektros energiją ir vandenį.
Rangovas turi teisę:
3.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 15 straipsnyje ir kituose Lietuvos
Respublikos įstatymuose numatytomis Rangovo teisėmis.
3.3.2. Keisti Užsakovo patvirtintus sprendimus tik gavęs išankstinį Užsakovo rašytinį sutikimą.
Rangovas įsipareigoja:
3.4.1. Nustatytu laiku pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visas Sutartyje
nurodytas remonto Paslaugas ir ištaisyti defektus, nustatytus iki Paslaugų perdavimo
Užsakovui ir (ar) per garantinį laikotarpį.
3.4.2. Remonto Paslaugas atlikti pagal statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų,
reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių) reikalavimus.
3.4.3. Remonto Paslaugų vykdymui naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka
sertifikuotas medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrengimus.
3.4.4. Laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktų remontų etapus bei pateikti
Užsakovui atliktų remonto Paslaugų perdavimo-priėmimo aktus.
3.4.5. Užsakovui nurodžius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijų ir kitus bandymus. Jei
po to paaiškėja, kad paslaugos neatitinka galiojančių statybos normų ir reikalavimų, už
visas su tuo susijusias išlaidas (tame tarpe ir išlaidas, susijusias su atitinkamų trūkumu
šalinimu) apmoka Rangovas. Jei paaiškėja, kad viskas atlikta laikantis galiojančių
statybos normų ir reikalavimų, visas su tuo susijusias išlaidas apmoka Užsakovas.
3.4.6. Savo sąskaita ištaisyti remonto darbų paslaugas, kurios dėl Rangovo kaltės yra
netinkamai įvykdytos ir neatitinkančios sutarties sąlygų.
3.4.7. Garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos
teritorijos gyvenančių, dirbančių ar judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų darbų
sukeliamų pavojų. Rangovas užtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/ar tretieji
asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas, remonto metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio,
narkotikų, toksinių ir psichotropinių medžiagų.
3.4.8. Atliekant remontą išsaugoti naudojamas patalpas, konstrukcijas, baldus ir įrenginius, o
juos pažeidus ar sugadinus, savo lėšomis atstatyti pradinę būklę.
Remonto atlikimas ir perdavimas
Rangovas privalo vykdyti remonto darbų paslaugas sutarties objekte, laikydamasis šios Sutarties,
Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių aktų nuostatų.
Rangovas atsako už saugų remonto vykdymą.
Garantinio laikotarpio įsipareigojimams užtikrinti Rangovas pateikia atitinkamą garantinį raštą.
Šis raštas turi būti perduodamas kartu su galutinio remonto paslaugų priėmimo-perdavimo aktu
ir yra galutinio apmokėjimo sąlyga.
Remontas laikomas baigtas, kai Rangovas paslaugų perdavimo-priėmimo aktu perduoda atliktas
Paslaugas, o Užsakovas jas priima. Galutinis remonto paslaugų perdavimas ir priėmimas
atliekamas visiškai užbaigus remontą. Užsakovas pasirašo remonto Paslaugų perdavimopriėmimo aktą arba pareiškia raštu Sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas.
Sutarties remonto Paslaugų atlikimo terminai ir finansavimas
Rangovas turi atlikti Paslaugas laikydamasis šių terminų:
Remonto pradžia – sekanti darbo diena po Sutarties įsigaliojimo.
3.1.3.

3.2.

3.3.

3.4.

4.
4.1.
4.2.
4.3.

4.4.

5.
5.1.

Remonto pabaiga – __2017-00-00 (ne vėliau).
5.2. Rangovui suteikiama teisė į remonto pabaigos termino pratęsimą, jeigu Užsakovas nevykdo
ir/arba netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus įsipareigojimus ir todėl Rangovas negali
vykdyti remonto iš dalies arba pilnai.
5.3. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurią nors Sutarties nuostatą jam turi būti suteikta teisė gauti
kokį nors remonto Paslaugų atlikimo termino pratęsimą, tai Rangovas privalo pranešti
Užsakovui, nurodydamas įvykį arba aplinkybes, dėl kurių kyla šis reikalavimas.
5.4. Rangovas turi teisę užbaigti remontą anksčiau sutarto termino.
5.5. Apmokėjimas atliekamas už atliktus vidaus patalpų remonto paslaugas iki 2017 xxx XX d.
dienos pagal Rangovo pateiktą sąskaitą - faktūrą ir užsakovui pasirašius galutinį remonto
perdavimo-priėmimo aktą, pagal Rangovo pateiktą sąskaitą – faktūrą.
5.6. Už 5.1. punkte nurodytų terminų nesilaikymą, Užsakovas turi teisę reikalauti sumokėti 0,02%
(dviejų šimtųjų procento) dydžio delspinigių nuo Sutartyje nurodytos Sutarties kainos už
kiekvieną uždelstą dieną. Užsakovas gali minėtą delspinigių sumą išskaičiuoti iš Rangovui
mokėtinos sumos už Paslaugas.
5.7. Užsakovas turi teisę įtraukti į mokėjimo balansą sumas mokėtinas pagal Sutartį, susijusias su
Rangovui keliamais reikalavimais dėl Sutarties sąlygų pažeidimo.
5.8. Uždelsus Paslaugų apmokėjimą pagal Sutartį, Rangovas gali reikalauti iš Užsakovo už
uždelsimo laikotarpį 0,02% (dviejų šimtųjų procento) dydžio delspinigių už kiekvieną uždelstą
dieną nuo neapmokėtos sumos.
5.9. Užsakovas pasilieka teisę, atsiradus nenumatytoms finansavimo kliūtims, sumažinti atliekamų
paslaugų apimtis.
6.
Nenugalima jėga
6.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų
aplinkybių – nenugalimos jėgos (forte majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal
Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei
jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.
6.2. Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai šaliai neįmanoma dėl force
majeure arba vykdymas turi būti atidėtas ilgiau nei dėl nenugalimos jėgos (force majeure), už
kurią Šalis neatsako.
7.
Ginčų nagrinėjimas
7.1. Bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantis iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos
pažeidimu, nutraukimu ar negaliojimu, sprendžiami Šalių derybose.
7.2. Jeigu Šalims nepavyksta išspręsti ginčų, nesutarimų ar reikalavimų derybų būdu per 30
kalendorinių dienų nuo ginčų kilimo pradžios, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose.
8.

Baigiamosios nuostatos

8.1. Rangovas atsako už nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dėl to, kad Rangovas neužtikrino
saugos objekte ir/ar kitu būdu pažeidė Sutartį, ir atleidžia Užsakovą nuo šios atsakomybės
trečiųjų asmenų atžvilgiu; Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visus nuostolius, kuriuos
pastarasis patyrė dėl šių reikalavimų trečiųjų asmenų atžvilgiu.
8.2. Užsakovas turi teisę prieš terminą nutraukti Sutartį ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti dėl to
patirtus visus nuostolius šiais atvejais:
8.2.1.1.jeigu Rangovas, nepaisydamas Užsakovo raginimo, nepradeda remonto sutartu
laiku arba dirba taip lėtai, kad baigti remontą Sutartyje nustatytu laiku būtų tikrai
neįmanoma;
8.2.1.2.jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties sąlygų dėl paslaugų kokybės: naudoja
netinkamas medžiagas, gaminius ar kitus paslaugų komponentus, prastai atlieka
remontą, nepaiso užsakovo nurodymų pašalinti trūkumus nustatytais terminais ar

8.3.
8.4.
8.5.
8.6.

elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje ir dėl to Užsakovas turi pagrindo manyti, kad
Rangovas nepajėgs užbaigti remonto be trūkumų ar nuostolių užsakovui;
Tiek viena, tiek kita šalis turi teisę nutraukti Sutartį, jeigu kita šalis paskelbta bankrutuojančia.
Šios Sutarties vykdymui ir aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai. Abu
Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinės galios.
Sutarties pasirašymo metu prie Sutarties pridedami šie Priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties
dalis:
1. Paslaugų kiekių žiniaraštis – priedas Nr.1
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