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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 pirkime dėl skalbimo,
patalynės nuomos paslaugos pirkimo.
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 teikėjų
klausimus (jeigu bus);
1.6.4. kita CVP IS priemonėmis pateikta informacija.
1.7. Dalyvio pasiūlymą sudaro CVP IS 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. CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Pirkimo objektų sąrašas“ užpildytos pirkimo
objektų kainos;
1.7.3. CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Pasiūlymo kainos“ įrašyta galutinė pasiūlymo kaina
(su visais privalomais mokesčiais);
1.7.4. jungtinės veiklos sutarties skaitmeninė kopija (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė);
1.7.5. įgaliojimo ar kito dokumento (pvz., pareigybės aprašymo), suteikiančio teisę
pasirašyti tiekėjo pasiūlymą, skaitmeninė kopija;
1.7.6. kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.
1.8. Pirkimas bus laikomas įvykusiu, jeigu bus gautas bent vienas pirkimo sąlygas
atitinkantis pasiūlymas. Dalyvių išlaidos, patirtos rengiant ir pateikiant pasiūlymus yra
neatlyginamos. Perkančioji organizacija nėra atsakinga už šias sąnaudas, nepaisant pirkimo
pravedimo procedūros ar jų rezultatų.
1.9. Pateikdamas savo pasiūlymą dalyvis sutinka su visais pirkimo sąlygose nustatytais
reikalavimais ir sąlygomis, įskaitant pirkimo sutarties projekte numatytas sąlygas.
1.10. Procedūra gali būti nutraukta bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo, jei
atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Sprendimą dėl pirkimo procedūrų nutraukimo
priima perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija).
1.11. 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). 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 teikėjo susirašinėjimas yra
vykdomas raštu.
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Atkreipiame dėmesį, kad CVP IS susirašinėjimo funkcija turite naudotis atsakingai. Ši
funkcija yra oficiali bendravimo priemonė, todėl jai taikomi kiti reikalavimai nei bendraujant
elektroniniu paštu, Skype, socialiniame portale ar pan. Tekstas ar pridėtas raštas turi būti parengtas
pagal raštvedybos taisykles, būti išsamus ir informatyvus.
2. PIRKIMO OBJEKTAS
2.1. Pirkimo objektas – patalynės nuomos, priežiūros su nuomojamos patalynės išskalbimu;
įstaigos gyventojų, kuriems teikiama ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa rankšluosčių ir rūbų
skalbimas; įstaigos darbuotojų darbo rūbų skalbimo paslauga. BVPŽ kodas – 98390000-3 kitos
paslaugos (patalynės nuoma), 98310000-9 skalbimo ir sauso valymo paslaugos.
2. Šis pirkimo objektas susideda iš 3 dalių:
1 pirkimo dalis - patalynės nuomos, priežiūros su nuomojamos patalynės išskalbimu;
2 pirkimo dalis -įstaigos gyventojų, kuriems teikiama ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė
globa rūbų ir rankšluosčių skalbimas;
3 pirkimo dalis - įstaigos darbuotojų darbo rūbų skalbimo paslauga.
2.3. Tiekėjas gali pateikti pasiūlymą vienai pirkimo objekto daliai arba trims pirkimo
objekto dalims. Kiekvienai pirkimo daliai bus sudaroma atskira pirkimo sutartis. Jei tiekėjas laimės
tris pirkimo dalis, su juo bus sudaroma viena pirkimo sutartis laimėtoms pirkimo dalims. Kiekiai,
nurodyti kiekvienoje pirkimo dalyje, nėra skaidomi. Pasiūlymai turi būti pateikiami visam
nurodytam skalbinių skalbimo ir skalbinių nuomos ir priežiūros paslaugų kiekiui.
2.4. Skalbinių pristatymo vieta Šiauliuose – Vytauto g.182.
2.5. Nuomojamiems skalbiniams keliami reikalavimai (skalbinių, t.y. tekstilės gaminių
pavadinimai, reikalaujamos techninės charakteristikos) bei skalbinių nuomos, jų priežiūros ir
skalbimo paslaugoms keliami reikalavimai yra nurodyti techninėje specifikacijoje pirkimo sąlygų 2
priede.
2.6. Perkančioji organizacija numato pirkti skalbinių nuomos, priežiūros ir skalbinių
skalbimo paslaugas 36 mėnesių laikotarpiui.
Preliminarus planuojamas perkančiosios organizacijos nuomojamos patalynės kiekis 2.4
punkte nurodytame objekte per 12 (dvylika) mėnesių aprašytas 1 lentelėje, įstaigos gyventojų,
kuriems teikiama ilgalaikė , trumpalaikė socialinė globa rūbų ir rankšluosčių skalbimo kiekis per
12 (dvylika) mėnesių nurodytas žemiau 2 lentelėje, įstaigos darbuotojų darbo rūbų skalbimo kiekiai
per 12 (dvylika) mėnesių nurodyti žemiau 3 lentelėje.
Nuomojamos iš paslaugos teikėjo (su nuomojamų skalbinių priežiūra ir išskalbimo
paslauga) patalynės kiekiai
1 lentelė
Eil.
Pavadinimas
Kiekis,
Komplektų Nuomojamos/skalbiamos
Nr.
vnt.
sk.
patalynės kiekis, vnt.
1.
Antklodės užvalkalas
30
3
90
2.
Pagalvės užvalkalas
30
3
90
3.
Paklodė
30
3
90
Įstaigos gyventojų, kuriems teikiama ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa rūbų ir
rankšluosčių skalbimo kiekis
2 lentelė
Eil.
Pavadinimas
Išskalbiamų skalbinių kiekis
Nr.
(12 mėn.)
kg
1.
Apatiniai rūbai
100
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2.
3.
4.

Eil.
Nr.
1.
2.

Viršutiniai rūbai
Rankšluosčiai (virtuviniai,)
Rankšluosčiai (frote)

150
100
200

Įstaigos darbuotojų darbo rūbų skalbimo kiekiai
3 lentelė
Pavadinimas
Chalatai, švarkai, kelnės
Ūkio darbuotojų darbo rūbai

Išskalbiamų skalbinių kiekis
(12 mėn.)
kg
200
100

2.7. Patalynės nuomos kiekiai (1 lentelė) yra nurodyti preliminarūs, kurie susidarytų
normaliomis sąlygomis vykdant numatytą sutartį. Sutarties galiojimo laikotarpiu perkančioji
organizacija priklausomai nuo poreikių pasilieka teisę sumažinti (iki 30 % ) ar padidinti (iki 20 %)
perkamų paslaugų kiekį.
2.8. Skalbinių skalbimo kiekiai (2,3 lentelės) yra nurodyti preliminarūs, kurie susidarytų
normaliomis sąlygomis vykdant numatytą sutartį. Sutarties galiojimo laikotarpiu perkančioji
organizacija priklausomai nuo poreikių pasilieka teisę sumažinti ar padidinti iki ±30 % perkamų
paslaugų kiekį.
2.9. Patalynė per visą paslaugos teikimo laikotarpį nuomojami pagal atskirą raštišką
užsakymą (paraišką), kurioje nurodomi nuomojamų tekstilės gaminių pavadinimai ir jų kiekis.
Patalynės nuoma bus vykdoma laipsniškai po sutarties pasirašymo, pradedant nuo pasiūlyme
pateiktų kiekių, derinant su paslaugos teikėju kiekius, asortimentą ir nuomos pradžios datą.
Kiekvienu atveju, atsižvelgiant į perkančiosios organizacijos turimų nuosavos patalynės
nusidėvėjimą ir jų nurašymą, bus pateikiamas raštiškas užsakymas nuomojamai patalynei, numatant
protingą, su paslaugos teikėju suderintą išnuomojamos patalynės pateikimo laiką.
3.TEIKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI
3.1. Teikėjai, dalyvaujantys pirkime, turi atitikti minimalius kvalifikacijos reikalavimus, ir pateikti
nurodytus dokumentus. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, į CVP IS priemonėmis
pateiktus klausimus atsako tik įgaliotas bendrą pasiūlymą pateikti teikėjas, kuris kartu pateikia
(„prisega“) savo ir kitų ūkio subjektų grupės narių dokumentus, pagrindžiančius atitiktį keliamiems
kvalifikacijos reikalavimams. 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).
Eil.
Nr.
3.1.1

Kvalifikaciniai reikalavimai
Paslaugos teikėjas, kuris yra fizinis asmuo,
arba paslaugos 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 paslaugos
teikėjo apskaitos dokumentus, neturi

Kvalifikacinius reikalavimus įrodantys
dokumentai
Pateikiamas 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
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neišnykusio ar nepanaikinto teistumo, dėl
paslaugos teikėjo (juridinio asmens) per
pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir
įsiteisėjęs
apkaltinamasis
teismo
nuosprendis
už
dalyvavimą
nusikalstamame
susivienijime,
jo
organizavimą ar vadovavimą jam, už
kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą,
papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos
ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal
paskirtį ar
nustatytą tvarką, kreditinį
sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą,
neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar
turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar
kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu
būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą,
nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto
legalizavimą, dėl kitų valstybių paslaugos
teikėjų 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 Paslaugos teikėjas
nėra bankrutavęs,
likviduojamas, su kreditoriais nėra sudaręs
taikos sutarties, nėra sustabdęs ar apribojęs
savo veiklos, arba jo padėtis pagal šalies,
kurioje jis registruotas, įstatymus nėra
tokia pati ar panaši, nėra iškelta
restruktūrizavimo, bankroto byla arba
bankroto procesas nėra vykdomas ne
teismo tvarka, neinicijuotos priverstinio
likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais
procedūros arba jam nėra vykdomos
analogiškos procedūros pagal šalies,
kurioje jis registruotas, įstatymus.

išduotas dokumentas, išduotas ne
anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymo
pateikimo
termino
pabaigos.
Jei
dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo
galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų
pateikimo terminas, toks dokumentas yra
priimtinas.
Pateikiama
skaitmeninė
dokumento
kopija.
Tuo atveju, jeigu yra galimybė šiuos
duomenis Perkančiajai organizacijai gauti
neatlygintinai iš registrų ir valstybės ir/ar
kitų informacinių sistemų, Tiekėjas turi
pateikti aiškią prieigą (nuorodą) prie šių
sistemų, kur Perkančioji organizacija
galėtų patikrinti prašomą informaciją apie
Tiekėją.

1) Jeigu paslaugos teikėjas yra fizinis
asmuo,
registruotas
Lietuvos
Respublikoje, jis 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.
Jeigu paslaugos teikėjas yra juridinis
asmuo,
registruotas
Lietuvos
Respublikoje, iš jo nereikalaujama
pateikti šio kvalifikacijos reikalavimo 1
papunktyje
nurodytų
dokumentų.
Perkančioji
organizacija
duomenis
tikrina paskutinę pasiūlymų pateikimo
termino dieną, nurodytą pirkime.
Kitos valstybės paslaugos teikėjas, kuris
yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia
šalies, kurioje yra registruotas paslaugos
teikėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko,
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3.1.3 Paslaugos teikėjas (fizinis asmuo) neturi
teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar
panaikintas), dėl paslaugos 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

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.
Pateikiama
skaitmeninė
dokumento
kopija.
Tuo atveju, jeigu yra galimybė šiuos
duomenis Perkančiajai organizacijai gauti
neatlygintinai iš registrų ir valstybės ir/ar
kitų informacinių sistemų, Tiekėjas turi
pateikti aiškią prieigą (nuorodą) prie šių
sistemų, kur Perkančioji organizacija
galėtų patikrinti prašomą informaciją apie
Tiekėją.
2) Tiekėjo deklaracija (konkurso sąlygų
3 priedas), patvirtinanti, kad paslaugos
teikėjas nėra su kreditoriais sudaręs
taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs
savo veiklos, nesiekia susitarimo su
kreditoriais, arba atitinkamos užsienio
šalies institucijos išduotas dokumentas,
patvirtinantis, kad paslaugos teikėjas nėra
su kreditoriais sudaręs taikos sutarties,
sustabdęs ar apribojęs savo veiklos,
nesiekia susitarimo su kreditoriais 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.
Išrašas iš teismo sprendimo arba
Informatikos ir ryšių departamento prie
Lietuvos Respublikos 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, išduota ne anksčiau kaip 60
dienų iki pasiūlymo pateikimo termino
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interesams,
išskyrus
išvardytas veikas.

3.1.1

punkte pabaigos. Jei dokumentas išduotas
anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas
ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo
terminas, toks dokumentas yra priimtinas.
Pateikiama
skaitmeninė
dokumento
kopija.
3.1.4 Paslaugos teikėjas (arba visų jungtinės Paslaugos teikėjo (juridinio asmens)
veiklos partnerių bendrai) turi teisę verstis registravimo pažymėjimo ir įstatų kopija
skalbinių skalbimo ir nuomos veikla, kuri ar kiti dokumentai, patvirtinantys
reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti.
paslaugos teikėjo teisę teikti skalbimo
paslaugas socialinės globos įstaigos ,
turinčios

slaugos

licenziją,

skalbinius,

skalbinių nuomos paslaugas arba
atitinkamos užsienio šalies institucijos
(profesinių ar veiklos tvarkytojų,
valstybės įgaliotų institucijų, kaip yra
nustatyta
toje
valstybėje,
kurioje
paslaugos teikėjas registruotas) išduotas
dokumentas ar priesaikos deklaracija,
liudijanti paslaugos teikėjo teisę teikti
skalbimo paslaugas socialinės globos
įstaigos , turinčios slaugos licenziją,
skalbinius ir nuomos paslaugas.

3.1.5

Paslaugos 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 paslaugos teikėjo
pripažinimo
nesilaikančiu
profesinės
etikos normų momento praėjo mažiau kaip
vieni metai, kaip konkurencijos, darbo,
darbuotojų
saugos
ir
sveikatos,
aplinkosaugos teisės aktų pažeidimas, už
kurį paslaugos teikėjui, kuris yra fizinis
asmuo, yra paskirta administracinė
nuobauda, o paslaugos teikėjui, 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 paslaugos
teikėjas, kuris yra juridinis asmuo, pažeidė
Lietuvos
Respublikos
konkurencijos
įstatymo 5 straipsnį, toks pažeidimas pagal
šį punktą laikomas profesiniu, jeigu nuo

Pateikiama
skaitmeninė
dokumento
kopija.
Tiekėjo deklaracija (šių pirkimo sąlygų
3 priedas).
Pateikiama
skaitmeninė
dokumento
kopija.
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3.1.6

sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos
konkurencijos
įstatyme
nustatytą
ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos
praėjo mažiau kaip 3 metai.
Teikėjas turi būti įvykdęs įsipareigojimus,
susijusius su socialinio draudimo įmokų ir
mokesčių valstybinei mokesčių inspekcijai
mokėjimu pagal šalies, kurioje jis
registruotas, reikalavimus.

Jeigu teikėjas yra juridinis asmuo,
registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo
nereikalaujama
pateikti
jokių
šį
reikalavimą
įrodančių
dokumentų.
Perkančioji
organizacija
tikrina
paskutinės pasiūlymų pateikimo termino
dienos, nurodytos skelbime apie pirkimą,
duomenis.
Jeigu teikėjas yra fizinis asmuo,
registruotas
Lietuvos
Respublikoje,
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
(originalas arba tinkamai patvirtinta
kopija* ), patvirtinantį jungtinius
kompetentingų institucijų tvarkomus
duomenis.
Kitos valstybės teikėjas, kuris yra
fizinis arba juridinis asmuo, pateikia
šalies, kurioje jis yra registruotas,
kompetentingos valstybės institucijos
išduotą pažymą (originalas arba tinkamai
patvirtinta kopija ).
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.
Pateikiamas
skenuotas
dokumentas
elektroninėje formoje

9

Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai
Eil.
Nr.
3.1.7

3.1.8

3.1.9

Kvalifikaciniai reikalavimai

2 lentelė

Kvalifikacinius reikalavimus įrodantys dokumentai

Paslaugos teikėjas turi turėti leidimą Valstybinio visuomenės sveikatos centro
arba
skalbti socialinės globos įstaigos atitinkamos užsienio šalies institucijos išduoto leidimo
skalbinius.
– higienos paso, įrodančio, kad paslaugos teikėjas turi
teisę skalbti asmens sveikatos priežiūros įstaigų
skalbinius, tarp ir jų ir infekuotus, kopija.
Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
Paslaugos teikėjas turi naudoti skalbimo Valstybinio visuomenės sveikatos centro
arba
priemones, tinkamas skalbti socialinės valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos
globos įstaigos skalbinius.
prie Sveikatos apsaugos ministerijos arba atitinkamos
užsienio šalies
institucijos išduoto analogiško
dokumento, leidžiančio naudoti skalbimo priemones
asmens sveikatos priežiūros įstaigų skalbiniams skalbti,
kopija.
Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
Paslaugos teikėjas turi teikti kokybiškas Biocidų autorizacijos ar kiti autorizacijos liudijimai.
paslaugas ir naudoti tarpusavyje Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
suderintas skalbimo ir skalavimo
priemones
bei
biocidus,
skirtus
skalbiniams balinti ir dezinfekuoti
socialinės globos įstaigos skalbinius.

Pastabos:
1) Pateikiant atitinkamų dokumentų skaitmenines kopijas, jos turi būti tinkamai patvirtintos
kad kopijos yra tikros. Perkančioji organizacija pasilieka sau teisę prašyti dokumentų originalų.
2) jeigu paslaugos 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 tiekėjo deklaracija. Jeigu paslaugos teikėjas negali
pateikti 3.1 papunktyje nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami
arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų šiame punkte keliamų klausimų, jie gali būti
pakeisti priesaikos deklaracija arba šalyse, kuriose ji netaikoma – oficialia tiekėjo deklaracija, kurią
jis pateikęs kompetentingai teisinei arba administracinei institucijai, notarui arba kompetentingai
profesinei ar prekybos organizacijai savo kilmės šalyje arba šalyje, iš kurios jis atvyko. Pateikiama
skaitmeninė dokumento kopija.
3) Užsienio valstybių paslaugos teikėjų kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai
legalizuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu
Nr. 1079 „Dėl dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo
(Žin., 2006, Nr. 118-4477) ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų
dokumentų legalizavimo panaikinimo (Žin., 1997, Nr. 68-1699).
4) 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.
3.2. Vietoje 3.1.4 papunktyje nurodytų dokumentų paslaugos teikėjas gali pateikti Viešųjų
pirkimų tarnybos ar kompetentingos užsienio institucijos, jei jos išduota pažyma patvirtina atitiktį
pirmiau nustatytiems reikalavimams, išduotos pažymos tinkamai patvirtintą kopiją. Perkančioji
organizacija turi teisę paprašyti paslaugos teikėjo, kad jis pristatytų pažymos originalą. Pateikiama
skaitmeninė dokumento kopija. Tiekėjai, dalyvaujantys pirkime, turi atitikti minimalius
kvalifikacijos reikalavimus ir pateikti konkurso sąlygų 4 priede nustatytos formos minimalių
kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaraciją. Perkančioji organizacija atitiktį minimaliems
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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 3 priedas) turi pateikti kiekvienas ūkio subjektų grupės narys, minimalių kvalifikacijos
reikalavimų atitikties deklaraciją (konkurso sąlygų 4 priedas) turi pateikti tas ūkio subjektų grupės
narys, kuris visų ūkio subjektų grupės narių vardu teikia pasiūlymą (atitikties deklaracijoje
(konkurso sąlygų 4 priedas) deklaruodamas visos ūkio subjektų grupės atitikimą minimaliems
kvalifikacijos reikalavimams).
3.3. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė:
3.3.1. pirkimo sąlygų 3.1.1 -3.1.3 ir 3.1.5, 3.1.6 papunkčiuose nustatytus kvalifikacijos
reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus kvalifikacijos reikalavimų atitiktį patvirtinančius
dokumentus kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai (pateikiamos skaitmeninės dokumentų
kopijos);
3.3.2. pirkimo sąlygų 3.1.4 ir 3.1.7 – 3.1.9 papunkčiuose nustatytus kvalifikacijos
reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus tas jungtinės ūkio subjektų grupės narys,
kuris pats tiesiogiai teikia skalbinių skalbimo ir skalbinių nuomos paslaugas (pateikiamos
skaitmeninės dokumentų kopijos).
3.4. Savo pasiūlyme tiekėjas turi nurodyti, kokius subteikėjus jis ketina pasitelkti, jei
pasitelks. Jų pasitelkimas nekeičia tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti pirkimo sutarties
įvykdymo, todėl bet kokiu atveju tiekėjas pilnai privalo prisiimti atsakomybę už subteikėjų veiklą
vykdant sutartį. Kai pasiūlymą teikiantis teikėjas nurodo, kad sutarties vykdymo metu jis ketina
remtis kitų ūkio subjektų (subteikėjų) pajėgumais, su kuriais teikėjas nėra sudaręs jungtinės veiklos
sutarties, teikėjas privalo pateikti įrodymus patvirtinančius, kad tokie pajėgumai jam bus prieinami.
Tokie įrodymai yra: pasirašytos preliminarios sutartys, ketinimų protokolai ar kiti lygiaverčiai
dokumentai, kuriuose nurodoma kuo ir kokia kitų ūkio subjektų (subteikėjų) dalimi bus remiamasi,
kiekvienos šalies įsipareigojimai, vykdant numatomą su perkančiąja organizacija sudaryti pirkimo
sutartį. Subteikėjai turi turėti atitinkamą kvalifikaciją ir gebėjimus numatytai veikai atlikti
pagrindžiančius dokumentus (turi būti registruotas įstatymų nustatyta tvarka ir kt.). Teikėjas
pateikia laisvos formos deklaraciją, kad subteikėjai atitinka 3.1.1-3.1.9 punktuose nurodytus
kvalifikacijos reikalavimus ir turi pateikti kvalifikacijos reikalavimus įrodančius dokumentus
(pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos).
3.5. Tiekėjas, iš anksto raštu suderinęs su perkančiąja organizacija, gali pirkimo sutarties
vykdymo metu pakeisti subtiekėjus, tačiau pakeisti subtiekėjai privalo būti ne žemesnės
kvalifikacijos ir ne mažesnės patirties, kaip subtiekėjai, nurodyti pasiūlyme. Be raštiško
perkančiosios organizacijos sutikimo pasitelkti kitus, nei pirkimo pasiūlyme nurodyti, subtiekėjus,
draudžiama. Tikslinant kvalifikacijos duomenis, paslaugų teikėjas negali nurodyti kitų subteikėjų,
nei buvo nurodyti jo pasiūlyme, arba, jei pasiūlyme nebuvo nurodyta, kad sutarties vykdymui bus
pasitelkiami subteikėjai, juos nurodyti.
3.6. Tiekėjai gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, neatsižvelgdami į tai, kokio teisinio
pobūdžio yra jų ryšiai. Šiuo atveju tiekėjai privalo įrodyti perkančiajai organizacijai, kad vykdant
pirkimo sutartį tie ištekliai jiems bus prieinami. Tam įrodyti tiekėjas turi pateikti pirkimo sutarčių ar
kitų dokumentų nuorašus, kurie patvirtintų, kad tiekėjui kitų ūkio subjektų ištekliai bus prieinami
per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį. Tokiomis pačiomis sąlygomis ūkio subjektų
grupė gali remtis ūkio subjektų grupės dalyvių arba kitų ūkio subjektų pajėgumais.
3.7. Jeigu perkančiajai organizacijai kyla abejonių dėl paslaugų teikėjo atitikimo
kvalifikaciniams reikalavimams, perkančioji organizacija turi teisę kreiptis į kompetentingas
institucijas, kad gautų visą reikiamą informaciją apie paslaugos teikėją.
3.8. Paslaugos teikėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis
pateikė melagingą informaciją, kurią perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis
priemonėmis
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3.9. 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. (priedas Nr.3)
3.10. 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.
3.11. Teikėjų kvalifikacijos vertinimo tvarka: bus atliekamas kiekvieno teikėjo
kvalifikacijos tikrinimas, ar teikėjas atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus minimalius
reikalavimus.
3.12. Pasiūlyme teikėjas 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 (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija). Jungtinės
veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant
numatomą su perkančiąja organizacija sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis
bendroje sutarties vertėje. 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 įgaliojamas pateikti pasiūlymą perkančiajai organizacijai ir
atstovauja ūkio subjektų grupę pirkimo procedūrose (su kuo perkančioji organizacija turėtų
bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu
susijusią informaciją).
4.2. Perkančioji organizacija nereikalauja, kad ūkio subjektų grupės pateiktą pasiūlymą
pripažinus geriausiu ir perkančiajai organizacijai pasiūlius sudaryti pirkimo sutartį, ši ūkio subjektų
grupė įgautų tam tikrą teisinę formą.

5. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS
5.1. Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiomis pirkimo sąlygomis ir patvirtina, kad
jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties
įvykdymui.
5.2. Pasiūlymas turi būti pateikiamas tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS,
pasiekiamoje adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt. Pasiūlymai, pateikti popierinėje formoje
arba ne perkančiosios organizacijos nurodytomis elektroninėmis priemonėmis, bus atmesti kaip
neatitinkantys pirkimo dokumentų reikalavimų. Pasiūlymus gali teikti tik CVP IS registruoti
tiekėjai (nemokama registracija adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt).
Visi dokumentai, patvirtinantys tiekėjų kvalifikacijos atitiktį konkurso sąlygose
nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams, kiti pasiūlyme pateikiami dokumentai turi būti pateikti
elektronine forma, t. y. tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis (pvz., įvykdytų sutarčių
sąrašas, Tiekėjo deklaracija ir pan.) arba pateikiant skaitmenines dokumentų kopijas (pvz.,
atestatai, pažymos, licencijos, leidimai, ir pan.). Pateikiami dokumentai ar skaitmeninės dokumentų
kopijos turi būti prieinami naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų
formatus (pvz., pdf, jpg, doc ir kt.).
5.3. Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba. Jei atitinkami
dokumentai yra išduoti kita kalba, turi būti pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą.
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Tinkamai patvirtintu vertimu laikomas vertimas, patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu ir
patvirtintas įstaigos anspaudu.
5.4. Perkančioji organizacija nereikalauja pasiūlymo pasirašyti saugiu elektroniniu parašu.
5.5. Tiekėjas savo pasiūlymą privalo parengti pateikdamas tiekėjo atitikimo minimaliems
kvalifikacijos reikalavimams dokumentus ir kitus reikalingus dokumentus CVP IS.
Pasiūlymą turi sudaryti:
5.5.1. užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių konkurso sąlygų 1 priedą, kartu
pateikiant 1.1 ir/ar 1.2 priedą, kuris turi būti pateiktas PDF formatu, (Pateikiama skaitmeninė
dokumento kopija);
5.5.2. Minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaraciją, parengta pagal šių
konkurso sąlygų 4 priedą. ( Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija);
5.5.3. jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, jungtinės veiklos sutarties kopija.
Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija;
5.5.4. įgaliojimas pasirašyti pasiūlymą, jei jį pasirašė ne pasiūlymą pateikusio juridinio
asmens vadovas. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija;
5.5.5. kita reikalinga pateikti informacija ir medžiaga, kurią tiekėjas privalo užpildyti ir
pateikti pagal šias pirkimo sąlygas.
5.6. Atitiktį minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinančių dokumentų pirkimo
sąlygų 3.1.1-3.1.8 papunkčiuose reikalaujama tik iš to dalyvio, kurio pasiūlymas pagal vertinimo
rezultatus gali būti pripažintas laimėjusiu (iki pasiūlymų eilės nustatymo). Atitiktį minimaliems
kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinančius dokumentus dalyvis turės pristatyti per 3 darbo
dienas nuo rašto dėl dokumentų pateikimo išsiuntimo dienos. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų
kopijos.
5.6.1. užpildyta Tiekėjo deklaracija (pirkimo sąlygų 3 priedas). Jeigu pasiūlymą teikia ūkio
subjektų grupė, šią deklaraciją užpildo ir pasiūlyme pateikia kiekvienas ūkio subjektų grupės narys.
Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija;
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. Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų
pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.
5.9. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2016 m. rugpjūčio 12 d. 09.00 val. (Lietuvos
Respublikos laiku) tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS. Tiekėjui CVP IS
susirašinėjimo priemonėmis paprašius, perkančioji organizacija CVP IS susirašinėjimo
priemonėmis patvirtina, kad tiekėjo pasiūlymas yra gautas ir nurodo gavimo dieną, valandą ir
minutę.
5.10. Tiekėjai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra
konfidenciali, jei tokia yra. Tokią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir
konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos
Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius
tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Konfidencialiais
taip pat negali būti laikoma siūlomos paslaugos kainos sudedamosios dalys, pasiūlyme nurodyti
subtiekėjai / subteikėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti
skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei. Perkančioji organizacija gali kreiptis į
tiekėją prašydama pagrįsti informacijos konfidencialumą. Perkančioji organizacija, Viešojo pirkimo
komisija (toliau – Komisija), jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys, nepažeisdami įstatymų
reikalavimų, ypač dėl sudarytų sutarčių skelbimo ir informacijos, susijusios su jos teikimu
dalyviams, kaip nurodyta Viešųjų pirkimų įstatymo 41 straipsnyje, negali tretiesiems asmenims
atskleisti tiekėjo perkančiajai organizacijai pateiktos informacijos, kurią tiekėjas pagrįstai nurodė
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kaip konfidencialią. Konfidencialius dokumentus tiekėjas nurodo pasiūlymo formoje, parengtoje
pagal 1 priedą.
Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios tiekėjo pasiūlyme
nėra.
5.11. Pasiūlymuose nurodoma paslaugų kaina pateikiama eurais, turi būti išreikšta ir
apskaičiuota taip, kaip nurodyta šių konkurso sąlygų 1 priede. Į paslaugų kainą turi būti įskaityti
visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos. Kaina su PVM apvalinama dviejų skaičių po kablelio
tikslumu. Jei teisės aktų nustatyta tvarka keisis PVM mokesčio dydis, perkančioji organizacija turės
teisę padidinti ar sumažinti sutarties sumą dėl PVM mokesčio pasikeitimo nekeičiant planuojamų
įsigyti paslaugų vertės be PVM. Teikėjas fizinis asmuo į pasiūlymo kainą turi įskaičiuoti ir visus
Perkančiosios organizacijos už Teikėją fizinį asmenį sumokamus mokesčius.
5.12. Pasiūlymas galioja jame tiekėjo nurodytą laiką. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau
nei 60 dienų nuo vokų atplėšimo dienos. Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, perkančioji
organizacija turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko.
5.13. Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą. Apie naują
pasiūlymų pateikimo terminą perkančioji organizacija paskelbia Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta
tvarka.
5.14. Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti
savo pasiūlymą neprarasdamas teisės į pasiūlymo galiojimo užtikrinimą. Toks pakeitimas arba
pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu perkančioji organizacija
jį gauna pateiktą elektroninėmis priemonėmis iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
3.15. Pasiūlyme pateikiami fiksuoti įkainiai.
3.16. 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. Pirkimo sąlygos gali būti paaiškinamos, patikslinamos tiekėjų iniciatyva, jiems
kreipiantis į perkančiąją organizaciją elektronine forma. Prašymai paaiškinti konkurso sąlygas gali
būti pateikiami perkančiajai organizacijai CVP IS susirašinėjimo priemonėmis ne vėliau kaip likus
4 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Perkančioji organizacija atsako į
kiekvieną tiekėjo prašymą, gautą elektroninėmis priemonėmis Centrinėje viešųjų pirkimų
informacinėje sistemoje, kuris pateiktas ne vėliau kaip likus 4 darbo dienoms iki pasiūlymų
pateikimo termino pabaigos. Tiekėjai turėtų būti aktyvūs ir pateikti klausimus ar paprašyti
paaiškinti konkurso sąlygas iš karto jas išanalizavę, atsižvelgdami į tai, kad, pasibaigus pasiūlymų
pateikimo terminui, pasiūlymo turinio keisti nebus galima.
7.2. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui perkančioji organizacija turi teisę savo
iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas. Tai atliekama elektroninėmis priemonėmis
Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.
7.3. Atsakydama į kiekvieną tiekėjo CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateiktą prašymą
paaiškinti konkurso sąlygas, jeigu jis buvo pateiktas nepasibaigus šių konkurso sąlygų 7.1 punkte
nurodytam terminui, arba aiškindama, tikslindama pirkimo sąlygas savo iniciatyva, perkančioji
organizacija turi paaiškinimus, patikslinimus išsiųsti elektroninėmis priemonėmis Centrinėje
viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje visiems tiekėjams ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki
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pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas
perkančioji organizacija atsako ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo jo gavimo dienos. Perkančioji
organizacija, atsakydama tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, kurie
pateikė prašymus per CVP IS dalyvauti konkurse, bet nenurodo, kuris tiekėjas pateikė prašymą
paaiškinti konkurso sąlygas. Atsakymas pateikiamas elektroninėmis priemonėmis Centrinėje
viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.
7.4. Perkančioji organizacija, paaiškindama ar patikslindama pirkimo dokumentus, privalo
užtikrinti tiekėjų anonimiškumą, t. y. privalo užtikrinti, kad tiekėjas nesužinotų kitų tiekėjų,
dalyvaujančių pirkimo procedūrose, pavadinimų ir kitų rekvizitų.
7.5. Perkančioji organizacija nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų
paaiškinimų.
7.6. Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios
organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.
7.7. Tuo atveju, kai tikslinama paskelbta informacija, perkančioji organizacija atitinkamai
patikslina kvietimą apie pirkimą ir prireikus pratęsia pasiūlymų pateikimo terminą protingumo
kriterijų atitinkančiam terminui, per kurį tiekėjai, rengdami pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į
patikslinimus. Jeigu perkančioji organizacija pirkimo sąlygas paaiškina (patikslina) ir negali
konkurso sąlygų paaiškinimų (patikslinimų) ar susitikimų protokolų išrašų (jeigu susitikimai įvyks)
pateikti taip, kad visi kandidatai juos gautų ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki pasiūlymų
pateikimo termino pabaigos, perkelia pasiūlymų pateikimo terminą laikui, per kurį tiekėjai,
rengdami pirkimo pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į šiuos paaiškinimus (patikslinimus).
8. SUSIPAŽINIMO SU GAUTAIS PASIŪLYMAIS PROCEDŪROS
8.1. Susipažinimo su pasiūlymais procedūra įvyks 2016.08.12 10 val. 00 min. Šiaulių vaikų
globos namuose „Šaltinis“, Vytauto g.182, kur vyks Pirkimų Komisijos ( Pirkimo organizatorius)
posėdis.
8.2. Susipažinimo su gautais pasiūlymais procedūroje teikėjai nedalyvauja.
.
9. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS
9.1. Nustatoma preliminari pasiūlymų eilė kainų didėjimo tvarka. Teisę dalyvauti tolesnėse
pirkimo procedūrose turi visi tiekėjai. Tiekėjai nedelsiant (ne vėliau kaip per 3 darbo dienas)
informuojami apie perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą. Tiekėjo, pateikusio pasiūlymą
mažiausia kaina, per 3 darbo dienas prašoma pateikti dokumentus numatytus pirkimo sąlygų 5
skyriuje.
9.2. Perkančioji organizacija tikrina tiekėjų pasiūlymuose pateiktų kvalifikacijos duomenų
atitiktį pirkimo sąlygose nustatytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams. Jeigu pirkimų
organizatorius nustato, kad tiekėjo pateikti kvalifikacijos duomenys yra neišsamūs arba netikslūs,
jis privalo CVP IS 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.
9.3. Tuo atveju, Perkančioji organizacija kviečia pateikti minimalius kvalifikaciją
atitinkančius dokumentus tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal patvirtintą pasiūlymų eilę yra pirmas po
tiekėjo, kurio pasiūlymas buvo atmestas.
9.3. Pirkimo organizatorius priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio tiekėjo
minimalių kvalifikacijos duomenų atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams. Teisę
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dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie tiekėjai, kurių kvalifikacijos duomenys atitinka
perkančiosios organizacijos keliamus reikalavimus.
9.4. Jeigu pateiktame pasiūlyme pirkimo organizatorius randa pasiūlyme nurodytos kainos
apskaičiavimo klaidų, jis privalo CVP IS susirašinėjimo priemonėmis paprašyti tiekėjų per jos
nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais
atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas,
tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.
9.5. Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, pirkimo organizatorius
privalo tiekėjo CVP IS susirašinėjimo priemonėmis paprašyti per perkančiosios organizacijos
nurodytą terminą pagrįsti neįprastai mažą pasiūlymo kainą, 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, vadovaujasi Viešųjų pirkimų įstatymo 40
straipsnio 2 ir 3 dalyse įtvirtintomis nuostatomis bei VPT direktoriaus 2009-09-30 įsakyme Nr. 1S96 patvirtintu nurodytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai mažos kainos apibrėžimu. Jei tiekėjas
kainos nepagrindžia, jo pasiūlymas atmetamas.
9.6. Kvalifikacijos duomenų patikslinimai, pasiūlymo turinio paaiškinimai, pasiūlyme
nurodytų aritmetinių klaidų pataisymai, neįprastai mažos kainos pagrindimo dokumentai yra
pateikiami tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.
9.7. Perkančioji organizacija atmeta pasiūlymą, jeigu:
9.7.1. tiekėjas neatitiko konkurso sąlygose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų;
9.7.2. tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją
ir, perkančiajai organizacijai prašant, nepatikslino jų;
9.7.3 pasiūlymas neatitiko pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų (pasiūlymas neatitinka
formaliųjų pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų ir pan.), o taip pat jeigu pasiūlymas
pateiktas ne CVP IS priemonėmis ar pasiūlymas pasirašytas ne pirkimo sąlygose nurodytu būdu;
9.7.4. dalyvis per perkančiosios organizacijos nustatytą terminą, kaip nurodyta Viešųjų
pirkimų įstatymo 28 straipsnio 10 dalyje, nepatikslino, nepapildė ar nepateikė pirkimo
dokumentuose nurodytų kartu su pasiūlymų teikiamų dokumentų: tiekėjo įgaliojimo asmeniui
pasirašyti paraišką ar pasiūlymą, jungtinės veiklos sutarties, pasiūlymo galiojimo užtikrinimą
patvirtinančio dokumento (jei reikalaujama);
9.7.5. tiekėjas per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų
ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo;
9.7.6. visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per
didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos;
9.7.7. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas pirkimo organizatoriaus prašymu
nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos
kainos;
9.7.8. pasiūlyme nurodyta bendra kaina neatitinka pateiktų jos sudėtinių dalių sumos;
9.7.9. pasiūlymas buvo pateiktas ne perkančiosios organizacijos nurodytomis elektroninėmis
priemonėmis;
9.7.10. apie nustatytų reikalavimų atitikimą tiekėjas yra pateikęs melagingą informaciją,
kurią perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;
9.8. Apie pasiūlymo atmetimą ir jo atmetimo priežastis tiekėjas informuojamas nedelsiant.
10. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
10.1. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais.
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10.2. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos
kriterijų.
11. 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 CVP IS priemonėmis
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. Pirkimo sutartis sudaroma nedelsiant.
11.4. Perkančioji organizacija sudaryti pirkimo sutartį siūlo tam dalyviui, kurio pasiūlymas
pripažintas laimėjusiu. Dalyvis sudaryti pirkimo sutarties kviečiamas raštu. Apklausą laimėjęs
dalyvis privalo pasirašyti pirkimo sutartį per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą. 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 teikėjų komerciniams interesams arba trukdo užtikrinti sąžiningą konkurenciją, taip pat
neteikiama tokia informacija, kurią teikėjas nurodė kaip konfidencialią.
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14. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS
14.1. Pirkimo sutartis negali būti sudaroma, kol nesibaigė Viešųjų pirkimų įstatymo
nustatyti tiekėjų pretenzijų pateikimo ir ieškinio pareiškimo terminai, išskyrus atvejus kai pasiūlymą
pateikia tik vienas tiekėjas.
14.2. Perkančioji organizacija pirkimo sutartį siūlo sudaryti tam tiekėjui, kurio pasiūlymas
Viešųjų pirkimų įstatymo bei šių konkurso sąlygų nustatyta tvarka pripažintas laimėjusiu.
14.3. Sudarant pirkimo sutartį negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kaina ir
pirkimo dokumentuose bei pasiūlyme nustatytos pirkimo sąlygos.
14.4. Tiekėjas įsipareigoja per perkančiosios organizacijos rašte nurodytą terminą pasirašyti
pirkimo sutartį.
14.5. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus
tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3
straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas
Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Pirkimo sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas sutarties
sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir
nedviprasmiškai bei buvo pateiktos konkurso sąlygose. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties sąlygų
keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant konkurso sąlygas ir (ar) pirkimo sutarties
sudarymo metu, pirkimo sutarties šalys gali keisti tik neesmines pirkimo sutarties sąlygas.
14.6. Sutarties dalykas :
14.6.1. Paslaugos Gavėjas nuomojasi iš Paslaugos Teikėjo patalynę (toliau – „Tekstilė“), o
Paslaugos Teikėjas pateikia Tekstilę, skalbia kitus skalbinius ir atlieka jos priežiūros paslaugas
(toliau – „Paslaugos“).
14.6.2. Paslaugos Teikėjas perduoda Paslaugos Gavėjui Tekstilę pagal specifikacijoje
(priedas Nr.2 ) nurodytas Tekstilės technines specifikacijas ir apimtis, o Paslaugos Gavėjas šioje
Sutartyje numatyta tvarka ir terminais moka už gautą Tekstilę ir suteiktas Paslaugas.
14.6.3. Nuomos laikotarpiu Tekstilė yra Paslaugos Teikėjo nuosavybė.
14.6.4. Paslaugos Teikėjas turi išskirtinę teisę perduotą Paslaugos Gavėjui Tekstilę skalbti ir
aptarnauti.
14.6.5. Sutarties galiojimo metu Paslaugos Teikėjas turi teisę atlikti Tekstilės
inventorizaciją, dalyvaujant Paslaugos Gavėjo atstovui. Dėl Tekstilės inventorizacijos Sutarties
šalys susitaria atskirai ir iš anksto.
14.6.6. Paslaugos Gavėjas gali teikti skalbti dalį savo Tekstilės Paslaugos Teikėjui, jų
kiekiai ir nurodomi atskiru susitarimu.
14.6.7. Paslaugų kiekiai yra orientaciniai. Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti
viso pirkimo Sutartyje nurodyto Paslaugų kiekio.
14.7. Šalių įsipareigojimai :
14.7.1. Paslaugos Gavėjas, nutraukęs Sutartį anksčiau nei praėjo 12 mėn., įsipareigoja
išpirkti Tekstilę, Paslaugos Teikėjui išmokėdamas kompensaciją. Kompensacijos dydis priklauso
nuo Tekstilės dėvėjimo trukmės ir Tekstilės pradinės vertės (kainos bus derinamos abiejų šalių).
14.7.2.Kompensacija taip pat išmokama, jeigu Tekstilė dėl Paslaugos Gavėjo kaltės yra
nepataisomai sugadinta arba prarasta.
14.8. Paslaugos Teikėjas įsipareigoja surinkti nešvarius skalbinius iš kiekvieno Paslaugos
Gavėjo padalinio ir pristatyti išskalbtus į kiekvieną Paslaugos Gavėjo padalinį (išrūšiuotus pagal
ženklinimą).
14.9. Paslaugos Gavėjas prieš perduodamas nešvarius skalbinius Paslaugos Teikėjui, juos
pasveria ir užfiksuoja perduodamų nešvarių skalbinių asortimentą, svorį bei kiekį vienetais, o
Paslaugos Tiekėjas įsipareigoja po paslaugų suteikimo grąžinti tokį patį skalbinių asortimentą, kiekį
kilogramais ir vienetais.
14.10. Sutarties kaina ir atsiskaitymas:
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14.10.1. Sutarties kaina priklauso nuo Tekstilės ir teikiamų Paslaugų apimties.
14.10.2. Sutartyje bus nustatyta fiksuota kaina, kuri Sutarties vykdymo laikotarpiu negalės
būti keičiama per visą Sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus atvejus, kai pasikeičia mokesčiai.
14.10.3. Nuomos mokestis ir kiti už Tekstilę mokėtini mokesčiai yra nustatomi pagal
pasiūlyme pateiktas kainas. Sąskaita pateikiama už 4 (keturių) savaičių periodą/ laiko tarpą,
atsiskaitoma per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos išrašymo dienos. Mokėjimas
vykdomas bankiniu pavedimu į Paslaugos Teikėjo Sutartyje nurodytą banko sąskaitą.
14.10.4. Sutartyje nustatomas fiksuotas įkainis už 1 kg Paslaugos Gavėjo turimų skalbinių
išskalbimą , t.y. galutinė suma, kuri bus sumokėta Paslaugos Teikėjui, priklauso nuo vykdant
Sutartį suteiktų paslaugų kiekio (faktiškai išskalbto Paslaugos Gavėjo turimų skalbinių kiekio).
14.10.5. Sutartyje nustatomas fiksuotas įkainis už 1 komplekto nuomojamos Tekstilės
priežiūros Paslaugą, t.y. galutinė suma, kuri bus sumokėta Paslaugos Teikėjui, priklauso nuo
vykdant Sutartį suteiktų priežiūros Paslaugų kiekio (faktiškai išnuomoto ir išskalbtos nuomojamos
Tekstilės kiekio bei kitų išskalbtų skalbinių kiekio).
14.10.6. Į bendrą Sutarties sumą įskaityti visi Paslaugos Teikėjo mokami mokesčiai ir
išlaidos, susijusios su Paslaugos teikimu (nešvarių skalbinių surinkimo, rūšiavimo, laikino
saugojimo, gabenimo, skalbimo, skalavimo, lyginimo, dezinfekcinių medžiagų naudojimo, švarių
skalbinių grąžinimo ir kt.), taip pat įskaityti visi mokesčiai (įskaitant PVM) ir kitos su Paslaugų
atlikimu susijusios išlaidos, kurias Paslaugų teikėjas gali patirti. Į Tekstilės nuomos kainą turi būti
įskaičiuotos jos pagaminimo išlaidos.
14.10.7. Delsiant atsiskaityti, Paslaugos Teikėjas turi teisę reikalauti delspinigių Lietuvos
Respublikos įstatymų numatyta tvarka
14.10.8. Sutarties kaina negali būti perskaičiuojama dėl rizikos veiksnių, kuriuos
pateikdamas pasiūlymą turėjo ir/ar galėjo įvertinti Paslaugų Teikėjas.
14.11. Paslaugų kokybė ir garantija :
14.11.1. Paslaugos Teikėjas garantuoja Tekstilės ir suteiktų Paslaugų kokybę.
14.11.2. Paslaugos Teikėjas turi užtikrinti, kad skalbinių skalbimo paslaugos technologijos
procesas (nešvarių skalbinių surinkimas, rūšiavimas, laikinas saugojimas, gabenimas, skalbimo
būdai, skalbimas, dezinfekcinių medžiagų naudojimas, skalbimo technologijų parinkimas, švarių
skalbinių grąžinimas, jų higieninė ir mikrobiologinė, personalo sauga) bei skalbyklų įrengimas,
priežiūra ir sveikatos saugos reikalavimai skalbyklose turi būti atliekami laikantis Lietuvos
higienos normos HN 130:2012 „Skalbyklų paslaugų sveikatos saugos reikalavimai’ bei 2001 m.
Lietuvos higienos normos HN108:2001 „Sveikatos priežiūros įstaigų skalbinių skalbimo higienos
reikalavimai“.
14.11.3. Keičiantis nurodytoms Lietuvos higienos normoms turi būti laikomasi pakeistose
higienos normose nurodytų reikalavimų.
14.11.4. Paslaugos Teikėjas garantuoja Tekstilės ir Paslaugų kokybę bei paslėptų trūkumų
nebuvimą. Tekstilės ir Paslaugų kokybė turi atitikti Sutarties sąlygose pateiktus reikalavimus ir
gamintojo standartus.
14.12. Šalių atsakomybė :
14.12.1. Paslaugos Gavėjas, uždelsęs atsiskaityti už suteiktas Paslaugas, už kiekvieną
uždelstą dieną moka Paslaugos Teikėjui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos.
14.12.2. Jeigu Paslaugos Teikėjas pavėluoja Paslaugos Gavėjui suteikti Paslaugas arba šios
būtų netinkamai suteiktos, Paslaugos Teikėjas moka Paslaugos Gavėjui kompensaciją, kuri negali
būti didesnė kaip paskutiniojo 1 (vieno) mėnesio nuomos vertė už suteiktas Paslaugas.
14.13. Darbo darbužių priežiūra, įpakavimas ir pervežimas vykdomas analogiškai kitoms
teikiamoms paslaugoms.
14.13.1. Paslaugos Teikėjas perduos Paslaugos Gavėjui disponuoti Tekstilės pristatymui
reikalingas įpakavimo ir pervežimo priemones, o Paslaugos Gavėjas įsipareigoja šias priemones
naudoti tik tam tikslui. Paslaugos Gavėjas naudotą Tekstilę pristato į nurodytą surinkimo vietą
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pagal sutartą grafiką. Paslaugos Teikėjas surenka Tekstilę aptarnavimui du kartus per savaitę su
galima išimtimi per šventines savaites. Aptarnauja Tekstilė ir kiti skalbiniai skalbiami ir tvarkomi
pramoniniu būdu, apžiūrimi ir pataisomi.
14.14. Tekstilės pasirinkimas ir kitos sąlygos :
14.14.1. Suderintą Tekstilės kiekį galima padidinti pateikiant Paslaugos Teikėjui papildomą
užsakymą arba sumažinti susitarus su Paslaugos Teikėju dėl turimos Tekstilės grąžinimo. Dėl
Tekstilės kiekio padidinimo ar sumažinimo Sutarties šalys sudaro atskirą rašytinį susitarimą, kuris
yra šios Sutarties neatskiriama dalis.
14.14.2. Papildomai užsakyta Tekstilė pristatomi per 1 – 3 (vieną – tris) savaites. Nuomos
mokestis už papildomai užsakytą Tekstilę pradedamas skaičiuoti nuo Tekstilės pristatymo
momento.
14.14.3. Paslaugos Gavėjas, sumažėjus Tekstilės poreikiui, gali grąžinti dalį Tekstilės
Paslaugos Teikėjui.
14.15. Sutarties galiojimas, nutraukimas ir kitos sąlygos :
14.15.1. Sutartis įsigalioja atskiru šalių susitarimu nuo to momento, kai ją pasirašo abi
Sutarties Šalys ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo momento.
Numatoma paslaugų tiekimo trukmė 36 mėnesius.
14.15.2. Sutartis gali būti nutraukta:
14.15.2.1 Sutartis gali būti nutraukta ne anksčiau kaip po 12 (dvylikos) mėnesių nuo
Sutarties įsigaliojimo dienos. Paslaugos Gavėjui nusprendus Sutartį nutraukti nesuėjus 12
(dvylikos) mėnesių terminui, Paslaugos Gavėjas privalo padengti visus Paslaugos Teikėjo patirtus
tiesioginius nuostolius bei sumokėti kompensaciją už Tekstilę. Šiuo atveju Tekstilė pereina
Paslaugos Gavėjui nuosavybėn.
14.15.2.2. Sutartis, praėjus 12 (dvylikai) mėnesių po Sutarties įsigaliojimo dienos, gali būti
nutraukta kitai Sutarties šaliai pranešus prieš 30 (trisdešimt) dienų. Nesant Paslaugos Teikėjo kaltės,
Paslaugos Gavėjas, siekdamas vienašališkai nutraukti Sutartį, praėjus 12 (dvylikai) mėnesių po
Sutarties įsigaliojimo dienos, įsipareigoja išpirkti Drabužius, išmokėdamas Paslaugos Teikėjui
kompensaciją.
14.15.2.3. Jeigu Paslaugos Teikėjas neįvykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius
įsipareigojimus bei neištaiso broko, nepaisant Paslaugos Gavėjo 3 raštiškų įspėjimų, Paslaugos
Gavėjas gali nutraukti Sutartį vienašališkai, pranešęs Paslaugos Teikėjui prieš 30 (trisdešimt) dienų.
Paslaugos Gavėjas turi teisę gauti kompensaciją iš Paslaugos Teikėjo, kuri negali būti didesnė kaip
paskutiniojo 1 (vieno) mėnesio nuomos vertė už suteiktas paslaugas.
14.15.2.4. Jei Paslaugos Gavėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų, Paslaugos Teikėjas
gali nutraukti Sutartį vienašališkai, pranešęs Paslaugos Gavėjui prieš 30 (trisdešimt) dienų.
Nutraukus Sutartį dėl Paslaugos Gavėjo kaltės, Paslaugos Gavėjas privalo padengti visus Paslaugos
Teikėjo patirtus tiesioginius nuostolius bei sumokėti kompensaciją už Tekstilę. Šiuo atveju Tekstilė
pereina Paslaugos Gavėjui nuosavybėn.
14.15.2.5. Bendru Sutarties šalių sutarimu.
14.15.3. Nutraukus Sutartį, Paslaugos Gavėjas Paslaugos Teikėjui grąžina pervežimo
maišus, švarių ir nešvarių drabužių laikymo spinteles, spintelių spynelės su rakteliais (jei Paslaugos
Gavėjui bus suteikta).
14.15.4. Nei viena iš Sutarties šalių neturi teisės perduoti trečiajai šaliai sutartinių
įsipareigojimų ir teisių be raštiško kitos Sutarties šalies sutikimo.
14.15.5. Sutarties šalys įsipareigoja laikyti paslaptyje ir neatskleisti šios Sutarties turinio ir
su ja susijusios informacijos jokiai trečiajai šaliai, išskyrus, kai tokią informaciją atskleisti
reikalauja Lietuvos Respublikos įstatymai.
14.15.6. Visais atvejais Sutarties šalys mėgina savo ginčus išspręsti tarpusavio derybomis.
Jeigu nepavyksta pasiekti susitarimo, ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose.
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Priedas Nr. 1
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 MIESTO SAVIVALDYBĖS GLOBOS NAMAI
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS
SKALBIMO, PATALYNĖS NUOMOS PASLAUGŲ PIRKIMAS
____________ Nr.______
(Data)

___________
(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas, įmonės kodas
/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių
pavadinimai/
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi
visi dalyvių adresai/

Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos
Telefono numeris
Fakso numeris
El. pašto adresas
Atsiskaitomoji sąskaita, banko rekvizitai

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1. CVP IS interneto adresu: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt;
2. Pirkimo „Skalbimo, patalynės nuomos paslaugos pirkimo,apklausos būdu “ sąlygose;
3. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos sutarties
vykdymo išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami
pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į
pasiūlymo kainą.
Mes siūlome šias paslaugas:
1 lentelė Patalynės nuoma. Pasiūlymas teikiamas 12 mėn. laikotarpiui.
Patalynės nuoma

Kiekis,vnt
(komplektų)

Bendra suma be Bendra suma su
PVM, EUR
PVM, EUR
(viso kiekio)

Patalynės komplekto (antklodės 90
užvalkalas, pagalvės užvalkalas,
paklodė su guma)
Pasiūlymo kaina su PVM ___________ EUR (suma skaičiais ir žodžiais).
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Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro _________ EUR
(suma skaičiais ir žodžiais).
2 lentelė Įstaigos gyventojų, kuriems teikiama ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa rūbų ir
rankšluosčių, patalynės skalbimo pasiūlymas. Pasiūlymas teikiamas 12 mėn. laikotarpiui.
Paslaugos

Skalbimo paslauga

Bendras preliminarus skalbinių
kiekis , kg. per
metus
9.000,00

Bendra suma be
PVM, EUR

Bendra suma su
PVM, EUR
(viso kiekio)

Pasiūlymo kaina su PVM ___________ EUR (suma skaičiais ir žodžiais).
Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro _________ EUR (suma
skaičiais ir žodžiais).

3 lentelė Įstaigos darbuotojų darbo rūbų skalbimo pasiūlymas. Pasiūlymas teikiamas 12 mėn.
laikotarpiui
Paslaugos

Skalbimo paslauga

Bendras preliminarus skalbinių
kiekis , kg. per
metus
300,00

Bendra suma be
PVM, EUR

Bendra suma su
PVM, EUR
(viso kiekio)

Pasiūlymo kaina su PVM ___________ EUR (suma skaičiais ir žodžiais).
Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro _________ EUR (suma
skaičiais ir žodžiais).
Bendra pasiūlymo( visų trijų lentelių pasiūlymų suma) kaina su PVM ___________ EUR (suma
skaičiais ir žodžiais). Pasiūlymas teikiamas 12 mėn. laikotarpiui
Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro _________ EUR (suma
skaičiais ir žodžiais). Pasiūlymas teikiamas 12 mėn. laikotarpiui
Pastaba: Pasiūlyme skalbinių skalbimo ir skalbinių nuomos vieneto kaina (įkainis) (kiekvienas atskirai) visam
paslaugų teikimo laikotarpiui negali keistis.

Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subtiekėjus*:
Eil.
Subtiekėjo pavadinimas
Nr.

*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai.
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Eil.
Pateiktų dokumentų pavadinimas
Nr.

Dokumento
puslapių skaičius
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Mūsų teikiama informacija konfidenciali/nekonfidenciali
Eil.
Nr.

Pateiktų dokumentų pavadinimas

Pasiūlymas galioja iki 2016 ______________ d.

____________________________________________________
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)
A.V.

(

Dokumento
puslapių skaičius
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Priedas Nr.2
prie techninių sąlygų “ Skalbimo, patalynės nuomos
paslaugos“ mažos vertės pirkimo apklausos būdu sąlygos
Keliami reikalavimai patalynei
Siūloma patalynė turi atitikti šioms techninėms charakteristikoms
Eil.
Nr.
1.
2.
3.

Patalynės pavadinimas
Antklodės užvalkalas
Paklodė
Pagalvės užvalkalas

Dydis,
cm
140x200
150x200
70x70

Spalva
balta
balta
balta

Audinio techninės charakteristikos: 100% medvilnė, chemiškai sanforizuota, 180g/m2
Mes pažymime, kad siūloma patalynė atitinka 2 priede keliamiems reikalavimams.

____________________________________________________
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)
A.V.
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Herbas arba prekių ženklas

Priedas Nr. 3
prie techninių sąlygų “ Skalbimo, patalynės nuomos
paslaugos“ mažos vertės pirkimo apklausos būdu sąlygos
-----------------------------------------------------(Teikėjo pavadinimas)
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio
asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

ŠIAULIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMAI “ŠALTINIS”
(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))_____________________________ ,
(Teikėjo pavadinimas)

Dalyvaujantis (-i) ŠIAULIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ „ŠALTINIS“
(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, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, 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 numatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose arba nuo šios
sankcijos paskyrimo praėjo mažiau kaip vieneri metai, nėra įsiskolinęs sodrai ir mokesčių inspekcijai
daugiau nei leidžia įstatymas, taip pat deklaruoja, kad atitinka reikalavimams išdėstytiems “ Skalbimo,
patalynės nuomos paslaugos“ mažos vertės pirkimo apklausos būdu sąlygų 3.1p.
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. 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
pareigų pavadinimas)

asmens

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

(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)
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Priedas Nr. 4

prie techninių sąlygų “ Skalbimo, patalynės nuomos
paslaugos“ mažos vertės pirkimo apklausos būdu sąlygos
(Tiekėjo deklaracijos formos 2 pavyzdys, skirtas atvejams, kai vietoj kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų reikalaujama pateikti
minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaraciją)

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

__________________________
(Adresatas (perkančiosios organizacijos pavadinimas))

MINIMALIŲ KVALIFIKACINIŲ 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 CVPIS)
kvalifikacijos duomenys* yra tokie (tiekėjas nurodo atitikimą nurodytiems kvalifikaciniams
reikalavimams pažymėdamas stulpeliuose „Taip“ arba „Ne“):

1.1
1.1 3.1. Tiekėjas, pageidaujantis dalyvauti pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus:
1 lentelė
Eil.
Nr.
3.1.1.

Kvalifikacijos reikalavimai

Kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai ir
informacija

Paslaugos teikėjas, kuris yra
fizinis asmuo, arba paslaugos 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
paslaugos
teikėjo
apskaitos
dokumentus, neturi neišnykusio ar nepanaikinto
teistumo, dėl paslaugos teikėjo (juridinio
asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo
priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo
nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame

Pateikiamas 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,
išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki
pasiūlymo pateikimo termino pabaigos.
Jei dokumentas išduotas anksčiau,

Taip/Ne
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3.1.2.

susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą
jam,
už
kyšininkavimą,
tarpininko
kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito,
paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne
pagal paskirtį ar
nustatytą tvarką, kreditinį
sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų
duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą,
deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento
nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto
įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų
pinigų ar turto legalizavimą, dėl kitų valstybių
paslaugos teikėjų 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.
Paslaugos teikėjas nėra bankrutavęs,
likviduojamas, su kreditoriais nėra sudaręs
taikos sutarties, nėra sustabdęs ar apribojęs savo
veiklos, arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis
registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši,
nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla
arba bankroto procesas nėra vykdomas ne
teismo tvarka, neinicijuotos priverstinio
likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais
procedūros arba jam nėra vykdomos analogiškos
procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas,
įstatymus.

tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis
nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks
dokumentas yra priimtinas.
Tuo atveju, jeigu yra galimybė
šiuos duomenis Perkančiajai organizacijai
gauti neatlygintinai iš registrų ir valstybės
ir/ar kitų informacinių sistemų, Tiekėjas
turi pateikti aiškią prieigą (nuorodą) prie
šių sistemų, kur Perkančioji organizacija
galėtų patikrinti prašomą informaciją apie
Tiekėją.

1) Jeigu paslaugos teikėjas yra
fizinis asmuo, registruotas Lietuvos
Respublikoje, jis 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.
Jeigu paslaugos teikėjas yra
juridinis asmuo, registruotas Lietuvos
Respublikoje, iš jo nereikalaujama
pateikti šio kvalifikacijos reikalavimo
1 papunktyje nurodytų dokumentų.
Perkančioji organizacija duomenis
tikrina paskutinę pasiūlymų pateikimo
termino dieną, nurodytą pirkime.
Kitos valstybės paslaugos teikėjas,
kuris yra fizinis arba juridinis asmuo,
pateikia šalies, kurioje yra registruotas
paslaugos teikėjas, 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.
Tuo atveju, jeigu yra galimybė
šiuos duomenis Perkančiajai organizacijai
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gauti neatlygintinai iš registrų ir valstybės
ir/ar kitų informacinių sistemų, Tiekėjas
turi pateikti aiškią prieigą (nuorodą) prie
šių sistemų, kur Perkančioji organizacija
galėtų patikrinti prašomą informaciją apie
Tiekėją.

3.1.3.

Paslaugos
teikėjas
(fizinis
asmuo) neturi teistumo (arba teistumas yra
išnykęs ar panaikintas), dėl paslaugos 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 3.1.1 punkte
išvardytas veikas.

3.1.4.

Paslaugos teikėjas (arba visų jungtinės
veiklos partnerių bendrai) turi teisę verstis
skalbinių skalbimo ir nuomos veikla, kuri
reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti.

2)
Tiekėjo
deklaracija
(konkurso sąlygų
3 priedas),
patvirtinanti, kad paslaugos teikėjas
nėra su kreditoriais sudaręs taikos
sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo
veiklos, nesiekia susitarimo su
kreditoriais, arba atitinkamos užsienio
šalies institucijos išduotas dokumentas,
patvirtinantis, kad paslaugos teikėjas
nėra su kreditoriais sudaręs taikos
sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo
veiklos, nesiekia susitarimo su
kreditoriais arba jo padėtis pagal šalies,
kurioje jis registruotas, įstatymus nėra
tokia pati ar panaši, arba priesaikos ar
oficiali deklaracija, jei atitinkamoje
šalyje
neišduodamas
minėtas
dokumentas arba jis neapima visų
keliamų klausimų.
Išrašas
iš
teismo
sprendimo arba Informatikos ir ryšių
departamento
prie
Lietuvos
Respublikos 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, išduota ne anksčiau kaip
60 dienų iki pasiūlymo pateikimo
termino pabaigos. Jei dokumentas
išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo
terminas ilgesnis nei pasiūlymų
pateikimo terminas, toks dokumentas
yra priimtinas.
Paslaugos teikėjo (juridinio asmens)
registravimo pažymėjimo ir įstatų
kopija
ar
kiti
dokumentai,
patvirtinantys paslaugos teikėjo teisę
teikti asmens sveikatos priežiūros
įstaigų skalbinių nuomos ir skalbimo
paslaugas arba atitinkamos užsienio
šalies institucijos (profesinių ar veiklos
tvarkytojų,
valstybės
įgaliotų
institucijų, kaip yra nustatyta toje
valstybėje, kurioje paslaugos teikėjas
registruotas) išduotas dokumentas ar
priesaikos
deklaracija,
liudijanti
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3.1.5.

3.1.6

paslaugos teikėjo teisę teikti asmens
sveikatos priežiūros įstaigų skalbinių
skalbimo ir nuomos paslaugas.
Paslaugos teikėjas nėra padaręs rimto
Tiekėjo
deklaracija
(šių
profesinio
pažeidimo
kurį
perkančioji pirkimo sąlygų
3 priedas).
organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis
priemonėmis. Šiame punkte vartojama sąvoka
„profesinis pažeidimas“ suprantama kaip
profesinės etikos pažeidimas, kai nuo paslaugos
teikėjo pripažinimo nesilaikančiu profesinės
etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni
metai, kaip konkurencijos, darbo, darbuotojų
saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų
pažeidimas, už kurį paslaugos teikėjui, kuris yra
fizinis asmuo, yra paskirta administracinė
nuobauda, o paslaugos teikėjui, 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 paslaugos
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
įvykdęs
Jeigu teikėjas yra juridinis
įsipareigojimus,
susijusius
su
socialinio asmuo,
registruotas
Lietuvos
draudimo įmokų ir mokesčių valstybinei Respublikoje, iš jo nereikalaujama
mokesčių inspekcijai mokėjimu pagal šalies, pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių
kurioje jis registruotas, reikalavimus.
dokumentų. Perkančioji organizacija
tikrina paskutinės pasiūlymų pateikimo
termino dienos, nurodytos skelbime
apie pirkimą, duomenis.
Jeigu teikėjas yra fizinis
asmuo,
registruotas
Lietuvos
Respublikoje, 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
(originalas arba tinkamai patvirtinta
kopija* ), patvirtinantį jungtinius
kompetentingų institucijų tvarkomus
duomenis.
Kitos valstybės teikėjas, kuris
yra fizinis arba juridinis asmuo,
pateikia šalies, kurioje jis yra
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registruotas, kompetentingos valstybės
institucijos išduotą pažymą (originalas
arba tinkamai patvirtinta kopija ).
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.
Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai
2 lentelė
3.1.7.

3.1.8.

3.1.9.

Paslaugos teikėjas turi turėti leidimą
Valstybinio
visuomenės
skalbti asmens sveikatos priežiūros įstaigų sveikatos centro
arba atitinkamos
skalbinius, tarp jų ir infekuotus.
užsienio šalies
institucijos išduoto
leidimo – higienos paso, įrodančio, kad
paslaugos teikėjas turi teisę skalbti
asmens sveikatos priežiūros įstaigų
skalbinius, tarp ir jų ir infekuotus,
kopija.
Paslaugos teikėjas turi naudoti skalbimo
Valstybinio
visuomenės
priemones,
tinkamas
asmens
sveikatos sveikatos centro
arba valstybinės
priežiūros įstaigų skalbiniams skalbti.
visuomenės
sveikatos
priežiūros
tarnybos prie Sveikatos apsaugos
ministerijos arba atitinkamos užsienio
šalies institucijos išduoto analogiško
dokumento,
leidžiančio
naudoti
skalbimo priemones asmens sveikatos
priežiūros įstaigų skalbiniams skalbti,
kopija.
Paslaugos teikėjas turi teikti kokybiškas
Biocidų autorizacijos ar kiti
paslaugas ir naudoti tarpusavyje suderintas autorizacijos liudijimai.
skalbimo ir skalavimo priemones bei biocidus,
skirtus skalbiniams balinti ir dezinfekuoti
asmens sveikatos priežiūros įstaigose.

Atitiktį minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinančių dokumentų
reikalaujama tik iš to dalyvio, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus gali būti pripažintas
laimėjusiu (iki pasiūlymų eilės nustatymo). Atitiktį minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams
patvirtinančius dokumentus dalyvis turės pristatyti per 3 darbo dienas nuo rašto dėl dokumentų
pateikimo išsiuntimo dienos.
Man
_______________________________________________________________________________
(Tiekėjo pavadinimas)

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), pateiksiu perkančiosios organizacijos nurodytus atitiktį minimaliems
kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinančius dokumentus.

