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SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO,  
VYKDANT PIRKIM Ą CVP IS PRIEMONĖMIS,  

SĄLYGOS 
 

PRAKTINIO MOKYMO ĮRANGOS (MOKOMIEJI STENDAI 
PRAKTINIAM MOKYMUI, 3 VNT. IR AUTOMOBILI Ų VAŽIUOKL ĖS IR 

RATŲ GEOMETRIJOS PATIKROS ĮRANGA, 1 KOMPLEKTAS) PIRKIMAS 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 
 

1.1. Viešoji įstaiga Raseinių technologijos ir verslo mokykla (toliau – Perkančioji 
organizacija), įgyvendindama projektą „Viešosios įstaigos Raseinių technologijos ir verslo mokykla 
mokymo proceso ir rezultato kokybės gerinimas, padidinant mokyklos teikiamo profesinio mokymo 
atitiktį darbo rinkos poreikiams, orientuotiems į geresnį mokinių pasirengimą praktinei veiklai“, 
projekto kodas VP3-2.2.-ŠMM-13-V-04-006, numato įsigyti praktinio mokymo įrangą 
(mokomuosius stendus praktiniam mokymui, 3 vnt. ir automobilių važiuoklės ir ratų geometrijos 
patikros įrangą, 1 kompl.) supaprastinto atviro konkurso (toliau – Konkurso), vykdomo CVP IS 
elektroninėmis priemonėmis, būdu. 

1.2. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu 
(aktualia redakcija) (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102), 
Viešosios įstaigos Raseinių technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus patvirtintomis ir Centrinėje 
viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) paskelbtomis Viešosios įstaigos Raseinių 
technologijos ir verslo mokyklos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis (toliau – Taisyklės), 
Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (Žin., 2000, Nr. 74-2262) (toliau – Civilinis kodeksas), 
kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais ir šiomis supaprastinto atviro konkurso 
sąlygomis (toliau – konkurso sąlygos). 

1.3. Vartojamos pagrindinės sąvokos apibrėžtos Viešųjų pirkimų įstatyme ir Taisyklėse. 
1.4. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas CVP IS interneto svetainėje adresu: 



 
 

 

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt. 
1.5. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, 

proporcingumo, skaidrumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų. Priimant 
sprendimus dėl konkurso sąlygų, vadovaujamasi racionalumo principu. 

1.6. Pirkimo procedūras vykdo viešosios įstaigos Raseinių technologijos ir verslo mokyklos 
viešųjų pirkimų komisija (toliau – komisija).  

1.7. Perkančiosios organizacijos kontaktinis asmuo – viešojo pirkimo komisijos pirmininkė, 
Elena Bukauskienė, profesijos mokytoja, Muziejaus g. 8, 60122 Raseiniai, tel./faks. (8 ~ 42) 870 
315, mob. tel. 8 618 86581,  el. p. rastine@rtvm.lt. 

1.8. Perkančioji organizacija yra pridėtinės vertės mokesčio (toliau vadinama – PVM) 
mokėtoja. 

II. PIRKIMO OBJEKTAS 

2.1. Pirkimo objektas yra vientisas ir į dalis neskaidomas. 
2.2. Pirkimo objektas – praktinio mokymo įranga (mokomieji stendai praktiniam 

mokymui, 3 vnt. ir automobilių važiuoklės ir ratų geometrijos patikros įranga, 1 kompl.). 
Pirkimo objekto techninė specifikacija patikta supaprastinto atviro konkurso sąlygų priede 
Nr. 2 “Techninė specifikacija“. Įranga turi būti pristatyta ir sumontuota ne vėliau kaip per 2 
mėnesius nuo pirkimo sutarties pasirašymo dienos, adresu: Viešoji įstaiga Raseinių technologijos ir 
verslo mokykla (laboratorijos pastatas), Muziejaus g. 8, 60122 Raseiniai. Kartu su įranga turi būti 
pateikta dokumentacija - katalogas, brošiūra arba kitas dokumentas, pagrindžiantis įrengimo 
atitikimą techninei specifikacijai, naudojimo instrukcija (lietuvių kalba).  

2.3. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaitytos visos Tiekėjo išlaidos ir mokesčiai, tame tarpe PVM, 
tai pat įrangos pristatymo, montavimo, paleidimo, derinimo darbai bei darbuotojų apmokymai. 
Įrangos paleidimo ir perkančiosios organizacijos darbuotojų, dirbsiančių su Įranga, apmokymai ja 
naudotis turi būti surengti per 10 (dešimt) darbo dienų po įrangos pristatymo ir sumontavimo, pagal 
su Perkančiąja organizacija suderintą mokymų grafiką.  

2.4. Įrangos pristatymo terminas gali būti pratęstas ne ilgiau kaip 2 mėn. dėl aplinkybių, kurios 
nepriklauso nuo Tiekėjo.  

2.5. Prekių specifikacijoje ar kitame dokumente nurodyti medžiagų/įrangos gamintojai ar 
prekės ženklai yra tik informacinio pobūdžio ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti ir naudoti šių 
gamintojų produkciją. 

 

III. TIEK ĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI 

3.1. Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus: 
1 lentelė. Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai: 
Eil. 
Nr. Kvalifikacijos reikalavimai  

Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys 
dokumentai 



 
 

 

3.1.1. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba 
tiekėjo, 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 
neišnykusio ar nepanaikinto teistumo, 
dėl tiekėjo (juridinio asmens) per 
pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir 
įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo 
nuosprendis už dalyvavimą 
nusikalstamame susivienijime, jo 
organizavimą ar vadovavimą jam, už 
kyšininkavimą, tarpininko 
kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, 
kredito, paskolos ar tikslinės paramos 
panaudojimą ne pagal paskirtį ar 
nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, 
mokesčių nesumokėjimą, neteisingų 
duomenų apie pajamas, pelną ar turtą 
pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar 
kito dokumento nepateikimą, 
nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą 
ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų 
pinigų ar turto legalizavimą, arba dėl 
kitų valstybių tiekėjų nėra priimtas ir 
įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo 
nuosprendis už 2004 m.  kovo 31 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo 
darbų, prekių ir paslaugų pirkimo 
sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 
straipsnio 1 dalyje išvardytuose 
Europos Sąjungos teisės aktuose 
apibrėžtus nusikaltimus. 

Pateikiamas 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 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo 
termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas 
anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei 
pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas 
yra priimtinas. Pateikiama skaitmeninė dokumento 
kopija. 

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

1.Valstybės įmonės Registrų centro ar atitinkamos                 
užsienio šalies institucijos dokumentas, 
patvirtinantis, kad tiekėjas nėra bankrutavęs, 
likviduojamas, jam nėra iškelta bankroto, 
restruktūrizacijos byla ar vykdomas bankroto 
procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama 
priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo 
su kreditoriais, arba išrašas iš teismo sprendimo, 
išduotas ne anksčiau kaip prieš 30 dienų iki 
pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. 



 
 

 

susitarimo su kreditoriais arba jam nėra 
vykdomos analogiškos procedūros 
pagal šalies, kurioje jis registruotas, 
įstatymus.  
 

Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija. 
 2. Tiekėjo deklaracija (Supaprastinto atviro 
konkurso sąlygų priеdas Nr. 4), patvirtinanti, kad 
tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos 
sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba 
atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas 
dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra su 
kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar 
apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, 
kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar 
panaši, arba priesaikos ar oficiali deklaracija, jei 
atitinkamoje šalyje neišduodamas minėtas 
dokumentas arba jis neapima visų keliamų 
klausimų. Pateikiama skaitmeninė dokumento 
kopija. 
 
 

3.1.3. Tiekėjas (fizinis asmuo) neturi teistumo 
(arba teistumas yra išnykęs ar 
panaikintas), dėl tiekėjo (juridinio 
asmens) per pastaruosius 5 (penkis) 
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 punkte išvardytas 
veikas. 

Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos 
Respublikos vidaus reikalų ministerijos išduota 
pažyma fiziniams asmenims – apie jų teistumą 
(neteistumą), juridiniams asmenims – pažyma apie 
teismo priimtus sprendimus, teismo išduotas 
išrašas iš teismo sprendimo, jei toks yra, arba 
valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas 
dokumentas, patvirtinantis jungtinius 
kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, 
arba šalies, kurioje yra registruotas tiekėjas, ar 
šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo 
ar viešojo administravimo institucijos išduota 
pažyma, išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų  iki 
pasiūlymų pateikimo termino.  
Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo 
galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų 
pateikimo terminas, toks dokumentas yra 
priimtinas. Pateikiama skaitmeninė dokumento 
kopija. 

3.1.4. Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, 
susijusius su mokesčių mokėjimu. 

Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotas 
dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta 
tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis 
jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus 
duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies 
institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 
30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino 
pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, 
tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei 
pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas 



 
 

 

yra priimtinas. Pateikiama skaitmeninė dokumento 
kopija. 

3.1.5.  Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, 
susijusius su socialinio draudimo įmokų 
mokėjimu. 

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 išduotas dokumentas, išduotas ne 
anksčiau kaip  30 dienų iki pasiūlymų pateikimo 
termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas 
anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei 
pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas 
yra priimtinas. Pateikiama skaitmeninė dokumento 
kopija. 

3.1.6.  Tiekėjas yra įregistruotas įstatymų 
nustatyta tvarka ir turi teisę verstis ta 
ūkine veikla, kuri reikalinga pirkimo 
sutarčiai įvykdyti (perkamos įrangos 
prekyba). 

Tiekėjo (juridinio asmens) registravimo 
pažymėjimo ir įstatų, kuriuose numatyta perkamos 
įrangos prekyba kaip veiklos rūšys, kopija arba 
tiekėjo (fizinio asmens) Vyriausybės nustatyta 
tvarka įgytos individualios veiklos pažymos 
kopija, ar atitinkamos užsienio šalies institucijos 
(profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės 
įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta 
toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) 
išduotas dokumentas (tinkamai patvirtinta kopija), 
arba Viešųjų pirkimų tarnybos išduota pažyma dėl 
įrašymo į oficialius patvirtintų tiekėjų sąrašus. Tuo 
atveju, kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, 
reikalavimą turi atitikti ūkio subjektų grupės narys 
(-iai), atsižvelgiant į jų prisiimamus 
įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti. 
Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija. 
 
 
 
 
 

3.1.7.  Tiekėjas nėra padaręs rimto profesinio 
pažeidimo, kurį perkančioji 
organizacija gali įrodyti bet kokiomis 
teisėtomis priemonėmis. Šiame punkte 
vartojama sąvoka „profesinis 
pažeidimas“ suprantama kaip 
profesinės etikos pažeidimas, kai nuo 
tiekėjo pripažinimo nesilaikančiu 
profesinės etikos normų momento 
praėjo mažiau kaip vieni metai, arba 
kaip konkurencijos, darbo, darbuotojų 

Tiekėjo deklaracija (Supaprastinto atviro 
konkurso sąlygų priеdas Nr. 4). Pateikiama 
skaitmeninė dokumento kopija. 
 



 
 

 

saugos ir sveikatos, aplinkosaugos 
teisės aktų pažeidimas, už kurį tiekėjui, 
kuris yra fizinis asmuo, yra paskirta 
administracinė nuobauda, o tiekėjui, 
kuris yra juridinis asmuo, – ekonominė 
sankcija, nustatyta Lietuvos 
Respublikos įstatymuose, kai nuo 
sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši 
sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo 
mažiau kaip vieni metai. Jeigu pirkime 
dalyvaujantis tiekėjas, kuris yra 
juridinis asmuo, pažeidė Lietuvos 
Respublikos konkurencijos įstatymo 5 
straipsnį, toks pažeidimas pagal šį 
punktą laikomas profesiniu, jeigu nuo 
sprendimo paskirti Lietuvos 
Respublikos konkurencijos įstatyme 
nustatytą ekonominę sankciją 
įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 
metai. 
 

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

Eil.  
Nr. 

Kvalifikacijos reikalavimai Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys 
dokumentai 

3.1.8. Tiekėjo per paskutinius 3 metus arba per 
laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos 
(jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 
3 metus) ne mažiau nei 1 (viena) 
įvykdyta (ir) ar vykdoma pagrindinių 
panašių patiektų prekių/suteiktų 
paslaugų pirkimo sutartis (pirkimo 
sutartis, kurios dalykas ir įvykdymo 
sąlygos panašios), kurios vertė yra ne 
mažesnė kaip 80 000,00 Lt.  

 

Įvykdytų panašių (ir) ar vykdomų pirkimo 
sutarčių sąrašas, nurodant prekių/paslaugų 
bendras sumas, datas, prekių/paslaugų gavėjus bei 
jų kontaktus. Įrodymui apie prekių patiekimą ar 
paslaugų suteikimą dalyviai pateikia: jei gavėjas 
buvo perkančioji organizacija, – jos patvirtintą 
pažymą, jei gavėjas – ne perkančioji 
organizacija, – jo pažymą, o jos nesant – dalyvio 
deklaraciją; Jei tiekėjas teikia informaciją apie 
vykdomas sutartis, laikoma, kad jo patirtis atitinka 
keliamą reikalavimą, jei vykdomos sutarties 
įvykdyta dalis yra ne mažesnė kaip 0,7 pirkimo 
objekto (pasiūlymo) vertės. 

3.1.9. Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos 
gamintojas arba gamintojo 
partneris/oficialus atstovas, įgaliotas 
parduoti siūlomą įrangą, ją įdiegti ir 
teikti įrangos aptarnavimo paslaugas 
(Tiekėjas turi būti įgaliotas atlikti 
įrangos garantinį aptarnavimą arba turėti 
oficialų susitarimą su kita įmone, kuri 
atlieka šios įrangos garantinį 

Dokumentai ir sertifikatai, patvirtinantys, kad 
tiekėjas yra siūlomos įrangos gamintojas arba 
gamintojo partneris/oficialus atstovas, įgaliotas 
parduoti siūlomą įrangą, ją įdiegti ir teikti įrangos 
aptarnavimo paslaugas arba turi oficialų 
susitarimą su kita įmone, kuri atlieka šios įrangos 
garantinį aptarnavimą. Pateikiamos skaitmeninės 
dokumentų kopijos. 



 
 

 

Eil.  
Nr. 

Kvalifikacijos reikalavimai Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys 
dokumentai 

aptarnavimą).  

 
3.2. 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). 

3.3. Jeigu perkančiajai organizacijai kyla abejonių dėl tiekėjo tinkamumo, ji turi teisę kreiptis į 
kompetentingas institucijas, kad gautų visą reikiamą informaciją.   

3.4. Jeigu tiekėjas dėl pateisinamų priežasčių negali pateikti perkančiosios organizacijos šių 
konkurso sąlygų 3.1. punkte reikalaujamų dokumentų, jis turi teisę vietoj jų pateikti kitus 
perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus ar informaciją, kuri patvirtintų, kad dalyvio 
kvalifikacija atitinka keliamus reikalavimus. Tokių dokumentų pateikimas turi būti suderintas su 
Perkančiąja organizacija. 

3.5. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė 
melagingą informaciją, kurią perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis 
priemonėmis. 

3.6. Jei pasiūlyme numatyta subranga, kartu su pasiūlymu turi būti pateikta informacija kokius 
konkrečius darbus numatoma perduoti kokiems konkretiems subtiekėjams. (Subtiekėjas negali 
perduoti atlikti visų arba dalies jam perduotų darbų tretiesiems asmenims). Subrangos kiekis 
neribojamas. Tikslinant kvalifikacijos duomenis, tiekėjas negali nurodyti kitų subtiekėjų, nei buvo 
nurodyti jo pasiūlyme, arba, jei pasiūlyme nebuvo nurodyta, kad sutarties vykdymui bus pasitelkiami 
subtiekėjai, juos nurodyti. 

3.7. Tiekėjo siūlomi subtiekėjai privalo atitikti šių konkurso sąlygų 3.1.1, 3.1.6 ir 3.1.7 
punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus (pateikiant 3.1.1, 3.1.6 ir 3.1.7 p. prašomus pateikti 
kvalifikaciją įrodančius dokumentus). 

 

IV. ŪKIO SUBJEKT Ų GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCED ŪROSE 

4.1. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos 
sutarties, pasirašytos ūkio subjektų grupės partnerių vadovų parašais ir antspaudais (jei turi), 
skaitmeninę kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies 
įsipareigojimai vykdant numatomą su perkančiąja organizacija sudaryti pirkimo sutartį, šių 
įsipareigojimų vertės dalis bendroje pirkimo sutarties vertėje, konkretūs darbai skiriami konkrečiam 
Jungtinės veiklos partneriui. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią šios sutarties šalių 
atsakomybę už prievolių perkančiajai organizacijai nevykdymą arba netinkamą vykdymą. Taip pat 
jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo 
perkančioji organizacija turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su 
pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją, kuriam partneriui suteikti įgaliojimai pateikti pasiūlymą, 
jį pasirašyti, sudaryti sutartį). 

4.2. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių konkurso sąlygų 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 
3.1.4, 3.1.5, 3.1.6 ir 3.1.7 punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti 
nurodytus dokumentus kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai, o šių konkurso sąlygų 3.1.8 ir 
3.1.9 punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus 
bent vienas ūkio subjektų grupės narys arba visi ūkio subjektų grupės nariai kartu.  



 
 

 

4.3. Ūkio subjektų grupė, teikianti bendrą Paraišką ūkio subjektų grupės sutarties pagrindu, 
gali dalyvauti tik vienoje grupėje. 

4.4. 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. PASIŪLYM Ų RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS 

5.1. Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad 
jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka visus Konkurso sąlygų reikalavimus ir apima 
viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui. 

5.2. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2013 m. birželio 7 d. 11:00  val. (Lietuvos laiku) tik 
elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS, pasiekiamą adresu  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt. Pasiūlymai, pateikti popierine forma arba ne perkančiosios 
organizacijos nurodytomis elektroninėmis priemonėmis, bus atmesti kaip neatitinkantys pirkimo 
dokumentų reikalavimų, išskyrus pasiūlymo galiojimą užtikrinantį dokumentą. 

5.3. 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. 
Pateikiami dokumentai ar skaitmeninės dokumentų kopijos turi būti prieinami naudojant 
nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų formatus (pvz., pdf, doc ir kt.). 
Pateikiant atitinkamų dokumentų skaitmenines kopijas ir pasiūlymą pasirašant saugiu elektroniniu 
parašu yra deklaruojama, kad kopijos yra tikros. Perkančioji organizacija pasilieka sau teisę prašyti 
dokumentų originalų. 

5.4. Pasiūlymas privalo būti pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos 
Respublikos elektroninio parašo įstatymo nustatytus reikalavimus. Saugiu elektroniniu parašu 
tvirtinamas visas pasiūlymas. Atskirai kiekvieno dokumento pasirašyti nereikia, išskyrus Tiekėjo 
deklaraciją, Tiekėjo sąžiningumo deklaraciją ir (ar) kitus dokumentus, kai juos pasirašo kitas asmuo 
(pvz., jei visą pasiūlymą pasirašo įgaliotas asmuo, o Tiekėjo deklaraciją − įmonės vadovas, tuomet 
Tiekėjo deklaracija turi būti pasirašyta įmonės vadovo elektroniniu parašu atskirai). Tiekėjo 
deklaracijoje ir (arba) Tiekėjo sąžiningumo deklaracijoje bei kituose dokumentuose nurodomas 
įmonę atstovaujantis asmuo turi sutapti su elektroniniu parašu šį dokumentą pasirašančiu asmeniu. 

5.5. Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba. Bet koks 
bendravimas tarp Tiekėjo ir Perkančiosios organizacijos vyksta lietuvių kalba. Jei atitinkami 
dokumentai yra išduoti kita kalba, turi būti pateiktas vertimų biuro arba tiekėjo ar jo įgalioto asmens 
parašu patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą.  

5.6 Pasiūlymuose nurodoma kaina pateikiama litais, turi būti išreikšta ir apskaičiuota 
taip, kaip nurodyta konkurso sąlygų 1 priede. Pasiūlyme kainos turi būti nurodomos dviejų 
skaičių po kablelio tikslumu.  Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą konkurso sąlygų 
1 priede nurodytą kiekį ir apimtis, kainos sudėtines dalis, į techninės specifikacijos 
reikalavimus ir pan. Į kainą turi b ūti įskaityti visi mokesčiai ir įvertintos visos išlaidos, 
susijusios su Sutarties nuostatų laikymusi - visi reikiami tiekėjo įrengimai bei mechanizmai 
įrangai pagaminti, įrangos montavimas, tiekėjo personalo darbas, medžiagos, priežiūra, 
paleidimas, derinimas, bandymai (jei tokie reikalingi), netiesioginės išlaidos, tiekėjo mokami 
mokesčiai, pelnas kartu su galimai numatoma Tiekėjo rizika, prievol ės ir įsipareigojimai 
apibrėžti Sutartyje ar atsirandantys ją vykdant.  



 
 

 

5.7. Dalyvio pasiūlymą sudaro CVP IS priemonėmis (kai leidžiama, – kitaip raštu) pateiktų 
dokumentų ir duomenų visuma: 

5.7.1. užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių konkurso sąlygų  priedą Nr. 1; 
5.7.2. užpildyta techninės specifikacijos lentelė, priedas Nr. 2 (tiekėjas turi užpildyti 

Techninių specifikacijų lentelę nurodant siūlomo įrengimo techninius parametrus, tikslų modelį ir 
gamintoją); 

5.7.3. Konkurso sąlygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiantys 
dokumentai, tarp jų Tiekėjo deklaracija, parengta pagal šių konkurso sąlygų  priede Nr. 4 pateiktą 
formą. Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, šią deklaraciją užpildo ir pasiūlyme pateikia 
kiekvienas ūkio subjektų grupės narys; 

5.7.4. Tiekėjas privalo užpildyti ir kartu su pasiūlymu pateikti Tiekėjo sąžiningumo 
deklaraciją (atitinkamai pagal juridinio / fizinio asmens statusą) (formos pridedamos). Tais atvejais, 
kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, tiekėjo sąžiningumo deklaraciją užpildo ir pateikia 
kiekvienas ūkio subjektų grupės narys. 

5.7.5. Tiekėjas turi nurodyti subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti sutarčiai vykdyti 
(priedas Nr. 1). 

5.7.6. jungtinės veiklos sutarties skaitmeninė kopija, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų 
grupė; 

5.7.7. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumentas turi būti pateiktas arba elektroniniu 
būdu, arba atskirai voke. Elektroniniu būdu teikiamas dokumentas turi būti pasirašytas pasiūlymo 
galiojimo užtikrinimą išdavusio banko ar draudimo bendrovės saugiu elektroniniu parašu, 
atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo (Žin., 2000, Nr. 61-1827; 2002, Nr. 
64-2572) nustatytus reikalavimus.  Atskirai voke teikiamas dokumentas (pasiūlymo galiojimo 
užtikrinimo originalas) pateikiamas užklijuotame voke iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. 
Ant voko turi būti užrašytas perkančiosios organizacijos pavadinimas, adresas, pirkimo pavadinimas, 
tiekėjo pavadinimas ir adresas. Ant voko taip pat turi būti užrašas „Neatplėšti iki pasiūlymų 
pateikimo termino pabaigos“. Vokas su pasiūlymu grąžinamas jį atsiuntusiam tiekėjui, jeigu 
pasiūlymas pateiktas neužklijuotame voke. 

5.7.8. kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai. 
5.8. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės 

dalyvis. Jei tiekėjas pateikia daugiau nei vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės dalyvis 
dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi pasiūlymai, kur dalyvauja šis tiekėjas, bus atmesti. 
Laikoma, kad dalyvis pateikė daugiau kaip vieną pasiūlymą, jeigu tą patį pasiūlymą pateikė ir raštu 
(popierine forma − vokuose), ir naudodamasis CVP IS priemonėmis. Bet kuris fizinis ar juridinis 
asmuo, teikdamas pasiūlymą kaip atskiras tiekėjas ar ūkio subjektų grupės dalyvis (jungtinės veiklos 
sutarties šalis), kitame pasiūlyme nebegali būti subrangovas. Jei pasiūlymą pateikęs tiekėjas arba 
ūkio subjektų grupės dalyvis kitame pasiūlyme yra subrangovu, tokio tiekėjo pasiūlymas arba 
pasiūlymas, kuriame dalyvauja toks ūkio subjektų grupės dalyvis bus atmestas.  

5.9. Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą nurodytų prekių kiekį. 
5.10. Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų 

pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti. 
5.11. Tiekėjai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra 

konfidenciali, jei tokia yra. Tokią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir 
konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos 
Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius 
tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Konfidencialiais 
taip pat negali būti laikoma siūlomos prekės gamintojo, paslaugos teikėjo, prekės modelio 
pavadinimas, kainos sudedamosios dalys, pasiūlyme nurodyti subrangovai / 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 kaip konfidencialią. Jei tiekėjas 
nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios tiekėjo pasiūlyme nėra 

5.12. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 90 dienų nuo pasiūlymo pateikimo termino 
pabaigos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, 
kiek numatyta pirkimo dokumentuose. 

5.13. Dalyviui CVP IS susirašinėjimo priemonėmis paprašius, perkančioji organizacija 
CVP IS susirašinėjimo priemonėmis patvirtina, kad dalyvio pasiūlymas yra gautas, ir nurodo gavimo 
dieną, valandą ir minutę.  

5.14. Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, perkančioji organizacija CVP IS 
susirašinėjimo priemonėmis turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai 
nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą neprarasdamas teisės į savo pasiūlymo galiojimo 
užtikrinimą. 

5.15. Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. Apie naują 
pasiūlymų pateikimo terminą perkančioji organizacija praneša CVP IS susirašinėjimo priemonėmis 
visiems tiekėjams, užsiregistravusiems pirkime, bei paskelbia CVP IS. 

5.16. Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo 
pasiūlymą neprarasdamas teisės į pasiūlymo galiojimo užtikrinimą. Norėdamas atšaukti ar pakeisti 
pasiūlymą, dalyvis CVP IS pasiūlymo lange spaudžia „Atsiimti pasiūlymą“. Norėdamas vėl pateikti 
atšauktą ir pakeistą pasiūlymą, dalyvis turi jį pateikti iš naujo. Suėjus pasiūlymų pateikimo terminui 
atšaukti ar pakeisti pasiūlymo nebus galima.  

5.17. Perkančioji organizacija neatlygina tiekėjams išlaidų, patirtų rengiant ir pateikiant 
pasiūlymus. 

VI. PASIŪLYM Ų GALIOJIMO UŽTIKRINIMO REIKALAVIMAI  

6.1. Pasiūlymo galiojimas turi būti užtikrintas pateikiant Lietuvos Respublikoje ar užsienyje 
registruoto banko garantiją arba draudimo kompanijos laidavimo draudimo liudijimą (polisą). 
Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo vertė - 2000,00 Lt. 

6.2. Perkančioji organizacija gali paprašyti pratęsti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo 
galiojimą kartu su pateikiamo pasiūlymo galiojimo pratęsimu. 

6.3. Prieš pateikdamas pirkimo pasiūlymą tiekėjas gali prašyti perkančiosios organizacijos 
patvirtinti, kad ji sutinka priimti jo siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą. Tokiu atveju 
perkančioji organizacija duos tiekėjui atsakymą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo 
gavimo dienos. Šis patvirtinimas iš perkančiosios organizacijos neatima teisės atmesti pasiūlymo 
galiojimo užtikrinimą, gavus informaciją, kad pasiūlymą užtikrinantis ūkio subjektas tapo nemokus 
ar neįvykdė įsipareigojimų perkančiajai organizacijai arba kitiems ūkio subjektams, ar netinkamai 
juos vykdė. 

6.4. Perkančioji organizacija, tiekėjui pareikalavus, įsipareigoja nedelsdama (ne vėliau kaip 
per 7 dienas) grąžinti konkurso pasiūlymo galiojimą užtikrinantį dokumentą, kai: 

6.4.1. pasibaigia konkurso pasiūlymų užtikrinimo galiojimo laikas; 
6.4.2. įsigalioja pirkimo sutartis ir sutarties įvykdymo užtikrinimas; 
6.4.3. buvo nutrauktos pirkimo procedūros. 
6.5. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimu perkan čiajai organizacijai turi b ūti 



 
 

 

įsipareigojama perkančiajai organizacijai sumokėti konkurso sąlygų 6.1. punkte nurodyto 
dydžio sumą, jeigu:  

6.5.1. tiekėjas atsiima arba pakeičia savo pasiūlymą jo galiojimo laikotarpiu;  
6.5.2. tiekėjas, kuris yra paskelbtas konkurso nugalėtoju, raštu atsisako sudaryti sutartį 

arba iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti sutarties, arba atsisako sudaryti pirkimo sutartį 
pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis; 

6.5.3. tiekėjas, laimėjęs konkursą, vengia arba atsisako pateikti sutarties įvykdymo 
užtikrinimo dokument ą. 

6.5.4. tiekėjo pateikta Tiekėjo sąžiningumo deklaracija yra melaginga. 
6.6. Pasiūlymų galiojimą užtikrinantis dokumentas (originalas) negrąžinamas, jeigu jis 

nebuvo pateiktas atskirai, kaip to reikalaujama, taip pat tais atvejais, kai pasiūlymo galiojimas 
pateiktas elektronine forma. 
  
 

VII. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS 
 

7.1. Konkurso sąlygos gali būti paaiškinamos, patikslinamos tiekėjų iniciatyva, jiems CVP IS 
susirašinėjimo priemonėmis kreipiantis į perkančiąją organizaciją. Prašymai paaiškinti konkurso 
sąlygas gali būti pateikiami perkančiajai organizacijai raštu ne vėliau kaip likus 4 (keturioms) 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. Konkurso dalyviai atsako už 
visų konkurso dokumentų išnagrinėjimą, įskaitant konkurso sąlygų paaiškinimus ir papildymus. 
Sutarties vykdymo metu nebus priimtas joks reikalavimas pakeisti pasiūlymo sumą arba sąlygas, 
grindžiamas klaidomis ar praleidimais. 

7.2. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, perkančioji organizacija turi teisę savo 
iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas. 

7.3. Atsakydama į kiekvieną tiekėjo  pateiktą prašymą paaiškinti konkurso sąlygas, jeigu jis 
buvo pateiktas nepasibaigus šių konkurso sąlygų 7.1 punkte nurodytam terminui, arba aiškindama, 
tikslindama konkurso sąlygas savo iniciatyva, perkančioji organizacija turi paaiškinimus, 
patikslinimus paskelbti CVP IS ir išsiųsti visiems tiekėjams ne vėliau kaip likus 2 (dviem) darbo 
dienom iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso 
sąlygas perkančioji organizacija atsako ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo jo gavimo dienos. 
Jeigu perkančioji organizacija, paaiškindama ar patikslindama pirkimo dokumentus, CVP IS 
susirašinėjimo priemonėmis rašydama pranešimą prideda („prisega“) dokumentą, ji privalo užtikrinti 
tiekėjų anonimiškumą, t. y. privalo užtikrinti, kad tiekėjas nesužinotų kitų tiekėjų, dalyvaujančių 
pirkimo procedūrose, pavadinimų ir kitų rekvizitų.  

7.4. Tuo atveju, kai paaiškinami (patikslinami) pirkimo dokumentai, perkančioji organizacija 
paaiškinimus (patikslinimus) paskelbia CVP IS ir, prireikus, pratęsia pasiūlymų pateikimo terminą 
protingumo kriterijų atitinkančiam terminui, per kurį tiekėjai, rengdami pasiūlymus, galėtų 
atsižvelgti į paaiškinimus (patikslinimus). Jeigu perkančioji organizacija konkurso sąlygas paaiškina 
(patikslina) ir negali konkurso sąlygų paaiškinimų (patikslinimų) ar susitikimų protokolų išrašų 
(jeigu susitikimai įvyks) pateikti taip, kad visi tiekėjai juos gautų ne vėliau kaip likus 2 (dviem) 
darbo dienom iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, ji perkelia pasiūlymų pateikimo terminą 
laikui, per kurį tiekėjai, rengdami pirkimo pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į šiuos paaiškinimus 
(patikslinimus) ar susitikimų protokolų išrašus.  

 



 
 

 

VIII. SUSIPAŽINIMO SU PASI ŪLYMAIS PROCED ŪROS 

8.1. Susipažinimo su pasiūlymais posėdis vyks 2013 m. birželio 7 d. 11:00  val. (Lietuvos 
laiku) adresu: Viešoji įstaiga Raseinių technologijos ir verslo mokykla, Muziejaus g. 8, 60122 
Raseiniai. 

8.2. Susipažinimo su pasiūlymais posėdyje dalyvaujantiems dalyviams ar jų įgaliotiems 
atstovams skelbiamas pasiūlymą pateikusio dalyvio pavadinimas, pasiūlyme nurodyta kaina ir 
pranešama, ar yra pateiktas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas, ar pateiktas pasiūlymas yra 
patvirtintas dalyvio ar jo įgalioto asmens saugiu elektroniniu parašu. Jeigu pirkimas susideda iš 
atskirų dalių, susipažinimo su pasiūlymais procedūroje skelbiama pasiūlyta kiekvienos pirkimo 
dalies kaina. Tuo atveju, kai pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaičiais, neatitinka kainos, 
nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais. Tuo atveju, kai pasiūlymo kaina, 
išreikšta skaičiais pasiūlymo formoje, neatitinka pasiūlymo kainos, nurodytos skaičiais CVP IS 
langelyje „Pasiūlymo kaina“ (kai kainą prašoma nurodyti abiem būdais), teisinga bus laikoma 
skaitinė išraiška, nurodyta pasiūlymo formoje.  

8.3. Susipažinimo su pasiūlymais procedūroje turi teisę dalyvauti visi pasiūlymus pateikę 
dalyviai arba jų įgalioti atstovai, taip pat viešuosius pirkimus kontroliuojančių institucijų atstovai. 
Vokai atveriami ir tuo atveju, jei į susipažinimo su  pasiūlymais posėdį neatvyksta pasiūlymus 
pateikę dalyviai arba jų įgalioti atstovai. 

8.4. Dalyvis ar jo įgaliotas atstovas, ketinantis dalyvauti susipažinimo su pasiūlymais 
posėdyje, turi pateikti įgaliojimą ar kitą dokumentą, patvirtinantį jo teisę dalyvauti susipažinimo su 
pasiūlymais posėdyje. Šis dokumentas suformuojamas elektroninėmis priemonėmis ir „prisegamas“, 
sukuriant pranešimą pirkimo skiltyje „Susirašinėjimas“, arba pateikiamas Komisijai iki posėdžio 
pradžios arba posėdžio pradžioje. 

8.5. Kiekvienas susipažinimo su pasiūlymais posėdyje dalyvaujantis dalyvis ar jo įgaliotas 
atstovas turi teisę asmeniškai susipažinti su viešai perskaityta informacija, tačiau supažindindama su 
šia informacija perkančioji organizacija negali atskleisti dalyvio pasiūlyme esančios konfidencialios 
informacijos, kurią nurodė dalyvis.  

8.6. Apie susipažinimo su pasiūlymais metu paskelbtą informaciją raštu pranešama ir šioje 
procedūroje nedalyvavusiems dalyviams, jeigu jie to pageidauja. 

8.7. Tolesnes pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras Komisija atlieka 
pasiūlymus pateikusiems dalyviams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant. 
 

IX. PASIŪLYM Ų NAGRINĖJIMAS IR PASI ŪLYM Ų ATMETIMO PRIEŽASTYS 

9.1. Komisija tikrina dalyvių pasiūlymuose pateiktų kvalifikacijos duomenų atitiktį pirkimo 
dokumentuose nustatytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams.  

9.2. Komisija priima sprendimą dėl dalyvio minimalių kvalifikacijos duomenų atitikties 
pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams.  

9.3. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie dalyviai, kurių kvalifikacijos 
duomenys atitinka perkančiosios organizacijos keliamus reikalavimus. 

9.4. Jeigu dalyvis pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, Komisija 
privalo, nepažeisdama viešųjų pirkimų principų, CVP IS susirašinėjimo priemonėmis prašyti dalyvio 
šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą. Jeigu 
dalyvis perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų 
apie savo kvalifikaciją, perkančioji organizacija atmeta tokio dalyvio pasiūlymą. Jei dalyvis 
nepateikė jokių kvalifikacijos atitiktį patvirtinančių dokumentų, jis neįgyja teisės paaiškinti savo 



 
 

 

kvalifikacijos.  
9.5. Iškilus klausimų dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai raštu paprašius, dalyviai privalo per 

Komisijos nurodytą terminą CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateikti papildomus paaiškinimus, 
nekeisdami pasiūlymo esmės. Perkančioji organizacija negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti 
pasiūlymo esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių konkurso sąlygose 
nustatytų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų juos  atitinkantis. 

9.6. Komisija, pasiūlymų vertinimo metu radusi pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo 
klaidų, privalo CVP IS susirašinėjimo priemonėmis paprašyti dalyvių per jos nurodytą terminą 
ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant susipažinimo su pasiūlymais posėdžio 
metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, dalyvis neturi teisės 
atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.  

9.7. Jeigu pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža (pasiūlyta kaina visais 
atvejais laikoma neįprastai maža, jeigu ji atitinka bent vieną iš šių sąlygų: 1) yra 15 ir daugiau 
procentų mažesnė už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, pasiūlytų kainų 
aritmetinį vidurkį; 2) yra 30 ir daugiau procentų mažesnė nuo suplanuotų viešajam pirkimui skirti 
lėšų), Komisija privalo tiekėjo CVP IS susirašinėjimo priemonėmis paprašyti per Komisijos 
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, palygina tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą 
su rinkoje esančiomis analogiško pirkimo objekto kainomis bei su kitų tiekėjų pasiūlymuose 
nurodytomis kainomis, taip pat vadovaujasi Viešųjų pirkimų įstatymo 40 straipsnio 2 ir 3 dalyse 
įtvirtintomis nuostatomis. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2009 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 
1S-96 „Dėl pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai mažos kainos sąvokos 
apibrėžimo“ (Žin., 2009, Nr. 119-5131), Pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai 
mažos kainos pagrindimo rekomendacijomis, patvirtintomis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 
2009 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. 1S-122 (Žin., 2009, Nr. 136-5965) (aktualia jų redakcija). Jeigu 
dalyvis nepagrindžia neįprastai mažos kainos, jo pasiūlymas atmetamas.  

9.8. Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu: 
9.8.1. pasiūlymą pateikęs dalyvis neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių 

kvalifikacijos reikalavimų arba perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių 
ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją;  

9.8.2. pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (dalyvio pateikta 
techninė specifikacija neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų; nepateiktas 
pasiūlymo galiojimo užtikrinimas; nepateikta arba pateikta netinkama tiekėjo sąžiningumo 
deklaracija ir kt.);  

9.8.3. visų dalyvių, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per 
didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos; 

9.8.4. dalyvis per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaisė pasiūlyme nurodytų 
aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo; 

9.8.5. dalyvio pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža, ir dalyvis Komisijos 
prašymu nepateikė kainos sudėtinių dalių ir skaičiavimų pagrindimo arba kitaip nepagrindė 
neįprastai mažos pasiūlymo kainos. 

9.8.6. perkančioji organizacija bet kokiom teisėtom priemonėmis sužinojo apie Tiekėjo 
pateiktą melagingą informaciją ir/arba netinkamą Tiekėjo įsipareigojimų vykdymą perkančiajai 
organizacijai ir/arba kitiems ūkio subjektams; 

9.9. Apie pasiūlymo atmetimą ir tokio atmetimo priežastis tiekėjas informuojamas nedelsiant. 
9.10. Jeigu supaprastintame atvirame konkurse visi gauti pasiūlymai neatitiko pirkimo 



 
 

 

dokumentų reikalavimų arba buvo pasiūlytos per didelės perkančiajai organizacijai nepriimtinos 
kainos, perkančioji organizacija, pranešusi apie tai visiems tiekėjams, turi teisę nutraukti 
supaprastinto atviro konkurso procedūras ir pradėti supaprastintas neskelbiamas derybas iš esmės 
nekeisdama pirkimo sąlygų. Į supaprastintas neskelbiamas derybas kviečiami visi pasiūlymus 
pateikę tiekėjai, atitinkantys minimalius kvalifikacinius reikalavimus. 

X. PASIŪLYM Ų VERTINIMAS 

10.1. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos litais.  
10.2. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos 

kriterijų. Vertinama galutinė pasiūlymo kaina su PVM. 

XI. PASIŪLYM Ų EIL Ė IR SPRENDIMAS DĖL PIRKIMO SUTARTIES 
SUDARYMO 

11.1. Nedelsdama išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija 
nustato pasiūlymų eilę bei laimėjusį pasiūlymą ir priima sprendimą sudaryti pirkimo sutartį. 
Pasiūlymai eilėje surašomi kainos didėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra vienodos 
kainos, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas dalyvis, kurio pasiūlymas CVP IS 
priemonėmis pateiktas anksčiausiai. Pasiūlymų eilė nenustatoma, jei buvo gautas tik vienas 
pasiūlymas. 

11.2. Informuojant suinteresuotus dalyvius apie priimtą sprendimą sudaryti pirkimo sutartį, 
kartu jiems pateikiama konkurso sąlygų 11.3. punkte nurodytos atitinkamos informacijos, kuri dar 
nebuvo pateikta pirkimo procedūros metu, santrauka ir nurodoma nustatyta pasiūlymų eilė, laimėjęs 
pasiūlymas, tikslus atidėjimo terminas. Perkančioji organizacija, pranešdama dalyviams, kurių 
pasiūlymai neįrašyti į pasiūlymų eilę, apie jų pasiūlymų atmetimo priežastis, turi šias priežastis 
nurodyti išsamiai ir motyvuotai. Jei bus nuspręsta nesudaryti pirkimo sutarties (pradėti pirkimą iš 
naujo) minėtame pranešime nurodomos tokio sprendimo priežastys.  

11.3. Perkančioji organizacija, gavusi dalyvio raštu  pateiktą prašymą, turi nurodyti: 
11.3.1. dalyviui, kurio pasiūlymas nebuvo atmestas, – laimėjusio pasiūlymo charakteristikas 

ir santykinius pranašumus, dėl kurių šis pasiūlymas buvo pripažintas geriausiu, taip pat šį pasiūlymą 
pateikusio dalyvio pavadinimą;  

11.3.2. dalyviui, kurio pasiūlymas buvo atmestas, pasiūlymo atmetimo priežastis, taip pat 
priežastis, dėl kurių priimtas sprendimas dėl nelygiavertiškumo arba sprendimas, kad darbai 
neatitinka rezultatų apibūdinimo ar funkcinių reikalavimų.  

11.3.3. Perkančioji organizacija konkurso sąlygų 11.3. punkte nurodytais atvejais negali 
teikti informacijos, jei jos atskleidimas prieštarauja teisės aktams, kenkia visuomenės interesams, 
teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdo užtikrinti sąžiningą konkurenciją, taip pat 
neteikiama tokia informacija, kurią dalyvis nurodė kaip konfidencialią, nepažeidžiant konkurso 
sąlygų 5.11. punkte nustatyto reikalavimo. 

11.3.4. Pirkimo sutartis sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigė atidėjimo 
terminas. Atidėjimo terminas gali būti netaikomas, kai vienintelis suinteresuotas dalyvis yra tas, su 
kuriuo sudaroma pirkimo sutartis. 

11.3.5. Perkančioji organizacija sudaryti pirkimo sutartį siūlo tam dalyviui, kurio pasiūlymas 
pripažintas laimėjusiu. Dalyvis sudaryti pirkimo sutarties kviečiamas raštu ir jam nurodomas laikas, 
iki kada reikia sudaryti pirkimo sutartį. Konkursą laimėjęs dalyvis privalo pasirašyti pirkimo sutartį 
per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą. Laikas pirkimo sutarčiai pasirašyti gali būti 



 
 

 

nustatomas atskiru pranešimu raštu arba nurodomas pranešime apie laimėjusį pasiūlymą.  
11.3.6. Jeigu dalyvis, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, pranešimu raštu atsisako 

sudaryti pirkimo sutartį arba nepateikia konkurso sąlygose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo 
užtikrinimo, arba jei dalyvio pateikta tiekėjo sąžiningumo deklaracija yra melaginga, arba dalyvis iki 
perkančiosios organizacijos nurodyto laiko nepasirašo 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 dalyviui, kurio pasiūlymas pagal 
nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po dalyvio, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.  

XII. PRETENZIJ Ų IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA 

12.1. Tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti perkančiosios organizacijos 
sprendimus ar veiksmus, turi pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai Viešųjų pirkimų įstatymo 
V skyriuje nustatyta tvarka. Pretenzija turi būti pateikta CVP IS priemonėmis. Perkančiosios 
organizacijos priimtas sprendimas gali būti skundžiamas teismui Viešųjų pirkimų įstatymo 
V skyriuje nustatyta tvarka.  

12.2. Pretenzija perkančiajai organizacijai ir/arba prašymas ar ieškinys teismui pateikiamas 
raštu per 15 dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą 
išsiuntimo tiekėjams dienos. Perkančioji organizacija nagrinėja tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios 
gautos iki pirkimo sutarties sudarymo dienos.  

12.3. Perkančioji organizacija, gavusi pretenziją, nedelsdama sustabdo pirkimo procedūrą, 
kol bus išnagrinėta ši pretenzija ir priimtas sprendimas.  

12.4. Jei išnagrinėjus tiekėjo pateiktą pretenziją ar ieškinį, paaiškėja, kad pretenziją ar 
ieškinys buvo pateikti nepagrįstai ir dėl to buvo sustabdytos pirkimo procedūros ir perkančioji 
organizacija dėl nepagrįstos pretenzijos ar ieškinio patiria žalą, perkančioji organizacija kreipsis į 
teismą dėl žalos atlyginimo. Apsisaugoma ir kovojama su nepagrįstais tiekėjų skundais bus šiomis 
priemonėmis, nustatytomis Civilinio proceso kodekse (CPK):  

12.4.1. 100 Lt dydžio žyminis mokestis (CPK 80 str. 1 d. 2 p.);  
12.4.2. teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, gali pareikalauti, kad ieškovas ar 

kitas prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones padavęs asmuo pateiktų atsakovo nuostolių, 
galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, kuriuo taip pat 
gali būti ir banko garantija (CPK 147 str. 1 d.);  

12.4.3. įsiteisėjus sprendimui, kuriuo ieškinys atmestas, atsakovas turi teisę reikalauti, kad 
ieškovas atlygintų nuostolius, kuriuos jam padarė ieškovo prašymu taikytos laikinosios apsaugos 
priemonės (CPK 147 str. 3 d.);  

12.4.4. šalis, kuri nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį (apeliacinį, kasacinį skundą) arba 
sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, gali būti teismo 
įpareigota atlyginti kitai šaliai jos patirtus nuostolius. Teismas, nustatęs tokius piktnaudžiavimo 
atvejus, gali paskirti asmeniui iki dvidešimties tūkstančių litų baudą (CPK 95 str.).  
 

XIII. PIRKIMO SUTARTIES S ĄLYGOS 

13.1. Pirkimo sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, 
išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 
straipsnyje nustatyti principai ir tikslai ir tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas 
Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Gali būti kreipiamasi tik dėl tokių pirkimo sutarties sąlygų, 



 
 

 

kurių keitimo aplinkybių atsiradimo pirkimo sutarties šalys negalėjo numatyti pasiūlymo pateikimo 
metu, aplinkybių negali kontroliuoti ir jų kilimo rizikos neprisiėmė nė viena iš pirkimo sutarties 
šalių. 

13.2. Pirkimo sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties sąlygų koregavimas 
joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai ir 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. 

13.3. Sutartyje bus nustatytos fiksuotos kainos.  
13.4. Įranga turi būti pristatyta ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo 

dienos. 
13.5. Įrangos pristatymo terminas gali būti pratęstas ne ilgiau kaip 2 mėn. dėl aplinkybių, 

kurios nepriklauso nuo Tiekėjo.  
13.7. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties projekto 7.1 punkte nurodytos ir nustatyta tvarka 

pateiktos Sutarties įvykdymo garantijos pateikimo dienos ir galioja iki visiško sutartinių 
įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 3 metus. 

13.8. Sutarties įvykdymas privalo būti užtikrintas pateikiant Lietuvos Respublikoje ar 
užsienyje registruoto banko arba kredito unijos garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą 
(pateikiant jį kartu su laidavimo draudimo liudijimu (polisu). Garantijos forma turi atitikti 
Sutarties įvykdymo garantijos formą (rekomenduojamą), pridėtą pirkimo dokumentuose. 
Sutarties įvykdymo užtikrinimo vert ė – ne mažiau kaip 5 % tiekėjo pasiūlyme nurodytos 
bendros pirkimo sutarties kainos su PVM.  

13.9. Sutarties įvykdymo garantija turi būti pateikiama ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po 
Sutarties pasirašymo. Garantija turi galioti visą Sutarties galiojimo laikotarpį. 

13.10. Pirkėjas, uždelsęs atsiskaityti su Tikėju, moka jam delspinigius - po 0,02% už 
kiekvieną uždelstą dieną nuo nesumokėtos sumos. Tiekėjas, vėluojant pristatyti įranga, sutartyje 
nurodytomis sąlygomis, moka Pirkėjui delspinigius - po 0,02% už kiekvieną uždelstą dieną nuo 
laiku nepatiektų Prekių kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną. 

13.11. Atsiskaitymų tvarka: 
13.11.1. Avansas nenumatomas.  
13.11.2. Mokėjimui gauti, per 5 darbo dienas po įrangos pristatymo, montavimo, paleidimo ir 

perkančiosios organizacijos darbuotojų, dirbsiančių su Įranga, apmokymų, Tiekėjas privalo pateikti 
Perkančiajai organizacijai priėmimo-perdavimo aktą ir PVM sąskaitą faktūrą (po 2 egzempliorius). 
Perkančioji organizacija, gavusi šiame punkte minimus dokumentus, per 5 dienas privalo juos 
patvirtinti pasirašydama priėmimo-perdavimo aktą arba pateikti pagrįstą atsisakymą. Jeigu 
Perkančioji organizacija per šiame punkte nustatytą terminą Tiekėjo pateiktų mokėjimo dokumentų 
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priežasčių, turi būti laikoma, kad Tiekėjo prašoma apmokėti 
suma yra teisinga. 

13.11.3. Visus mokėjimus pagal sutartį Perkančioji organizacija atlieka per 30 kalendorinių 
dienų nuo dienos, kai iš Tiekėjo buvo gauta tinkamai įforminta PVM sąskaita-faktūra ir pasirašytas 
priėmimo-perdavimo aktas.  

13.12. Sutarties projektas pridedamas. 

XIV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

14.1. Pirkimo procedūros, kurios neapibrėžtos šiose supaprastinto atviro konkurso sąlygose, 
vykdomos vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo ir poįstatyminių teisės aktų nuostatomis. 

14.2. Perkančioji organizacija bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę 



 
 

 

nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, inter alia 
negaunama finansavimo lėšų (arba jų gaunama nepakankamai). Šiuo atveju Perkančioji organizacija 
neprisiima jokių įsipareigojimų dėl dalyvių patirtų nuostolių ar žalos atlyginimo, susijusių su 
pirkimo procedūrų nutraukimu ar pasiūlymo atmetimu. 
 
PRIDEDAMA: 

1. Priedas Nr.1 „Pasiūlymo forma“; 
2. Priedas Nr.2 „Techninė specifikacija“; 
3. Priedas Nr.3 „Tiekėjo sąžiningumo deklaracijos formos“; 
4. Priedas Nr.4 „Tiekėjo deklaracija“; 
5. Priedas Nr.5 „Sutarties įvykdymo garantijos forma“; 
6. Priedas Nr. 7 „Sutarties sąlygų įvykdymo laidavimo rašto forma“; 
7. Priedas Nr. 7 „Sutarties projektas“. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

                                                        
 
 
 
 

 
        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) 

 

 
Viešajai įstaigai Raseinių technologijos ir verslo mokykla 
 Muziejaus g. 8, 60122 Raseiniai 

 

PASIŪLYMAS 
DĖL PRAKTINIO MOKYMO ĮRANGOS (MOKOM ŲJŲ STENDŲ PRAKTINIAM 

MOKYMUI, 3 VNT. IR AUTOMOBILI Ų VAŽIUOKL ĖS IR RATŲ GEOMETRIJOS 
PATIKROS ĮRANGOS, 1 KOMPL.), PIRKIMO 

____________ Nr.______ 
                                                                    (Data) 

_____________ 
(Sudarymo vieta) 

 
 

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio 
subjektų grupė, surašomi visi dalyvių 
pavadinimai/ 

 
 

Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų 
grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ 

 
 

Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu 
elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos 

 

Telefono numeris  
Fakso numeris  
El. pašto adresas  
 
/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us), ar subteikėją (-us)/ 
Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo  (-ų) 
pavadinimas (-ai)  

 

Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo  (-ų) 
adresas (-ai)  

 

Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama 
pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar 
subteikėją (-us) 

 

                                                                    
Supaprastinto atviro konkurso 

sąlygų 
1 priedas 



 
 

 

 
 

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis: 
1) supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta 

tvarka CVP IS; 
2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose). 
2. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, 

kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri. 
 

Mes siūlome šias prekes: 
Eil. 
Nr. 

Prekių  
pavadinimas 

Kiekis Mato 
vnt. 

Vieneto 
kaina, 
Lt (be 
PVM) 

Vieneto 
kaina, 
Lt (su 
PVM) 

Kaina, Lt 
(be PVM) 

Kaina, Lt 
(su PVM) 

1 2 3 4 5 6  7 8 
1. PRAKTINIO MOKYMO ĮRANGA  
1.1. Mokomieji stendai praktiniam mokymui (3 vnt.):   
1.1.1. 3D matavimo 

technologijos 
automobilių 
važiuoklės 
geometrijos 
kampų 
reguliavimo 
stendas 

1 vnt.     

1.1.2. Mokomasis ABS/ 
ASR stendas 

1 vnt.     

1.1.3. Mokomasis 
benzininio 
įpurškimo stendas 

1 vnt.     

1.2.  Automobilių 
važiuoklės ir 
ratų geometrijos 
patikros įranga 

1 kompl.     

1.2.1. 4-ių kolonų 
keltuvas ratų 
geometrijai 

1 vnt.     

1.2.2. Ašių 
atlaisvintojas 

1 vnt.     

1.2.3. Mokomasis 
veikiantis variklis 
su Common Rail 
kuro įpurškimo 
sistema 

1 vnt.     

1.2.4. Diagnostinis 
prietaisas su 
oscilografu 

1 vnt.     

                                                      IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina)   
 



 
 

 

/Pastaba. Lentelės 1–4 skiltis pildo perkančioji organizacija./ 
 
Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės 6 

ir 8 skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: 
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ . 

 
Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų 

savybės nurodytos supaprastinto atviro konkurso sąlygų priede Nr.2 „Techninė specifikacija“. 
 
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: 
 

Eil.
Nr. 

Pateiktų dokumentų pavadinimas Dokumento puslapių 
skaičius 

   
   
   
 

Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame ___________________________________ 
_______________________________________________________________________________ . 

(Nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus) 
 
Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. 
 
Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios 

informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/: 
 
Eil.
Nr. 

Pateikto dokumento 
pavadinimas 
(rekomenduojama 
pavadinime vartoti žodį 
„Konfidencialu“) 

Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango 
eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai 

klausimai“ prie atsakymo į klausimą) 

   

   

   
 

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos 
pasiūlyme nėra.  
  

  
      

(Tiekėjo arba jo įgalioto 
asmens pareigų pavadinimas*) 

 (Parašas*)   (Vardas ir pavardė*)    

 
*Pasirašoma atskirai elektroniniu parašu tuo atveju, kai dokumente nurodytas kitas nei visą pasiūlymą 

pasirašantis asmuo.  
 



Supaprastinto atviro konkurso sąlygų 
2 priedas 

 

TECHNIN Ė SPECIFIKACIJA 

 
 

Eil.Nr. Įrangos 
pavadinimas 

Kiekis 
(vnt.) 

Nustatyti reikalavimai Siūlomos įrangos gamintojas, modelis, 
techninės charakteristikos 

(pildo tiekėjas) 
MOKOMIEJI STENDAI PRAKTINIAM MOKYMUI IR AUTOMOBILI Ų VAŽIUOKL ĖS IR RATŲ GEOMETRIJOS 

PATIKROS ĮRANGA 
 

1.  3D matavimo 
technologijos 
automobilių 
važiuoklės 
geometrijos kampų 
reguliavimo stendas 

1 � Kompiuterinis 3D matavimo 
technologijos automobilių važiuoklės 
geometrijos kampų reguliavimo stendas/e 
turi būti/turėti: 

o 3D arba lygiavertę matavimo 
technologiją ratų geometrijos 
reguliavimui; 

o 3D arba lygiaverčiai animuoti 
grafiniai paaiškinamieji 
automobilio reguliavimo vaizdai; 

o galimybę atvaizduoti ratų 
geometrijos reguliavimo 
procedūras demonstraciniame 
rėžime; 

o personalinio kompiuterio pagalba 
reguliuojamas matavimo kamerų 
darbinis aukštis ; 

o belaidis ryšys tarp matavimo 
sistemos ir taikinių; 

o savidiagnostikos ir matavimo 
daviklių patikrinimo programą; 

 



 
 

 

o galimybę matavimo rezultatus 
atvaizduoti realiame laike; 

o galimybę atkurti gamyklinius 
stendo kalibravimo parametrus; 

o pagalbinį meniu su patarimais ir 
instrukcijomis matavimo metu; 

o galimybę ratų kompensavimo 
procedūrą  atlikti stumiant 
automobilį į priekį ir atgal; 

o galimybę spausdinti keleto 
skirtingų matavimo rezultatų 
šablonus; 

o automobilio sujudėjimo 
indikatorių; 

o galimybę matuoti pakabos 
kampus pasirenkant priekinę arba 
galinę ašį; 

o galimybę matuoti tiesioginį 
vairavimo ašies posvyrį ir 
kasterio kampą realiame laike; 

o galimybę matuoti suminį ratų 
suvedimą; 

o galimybę matuoti ratų suvedimo 
kampus sukant ratus; 

o galimybę atlikti vienos ašies ratų 
geometrijos patikrą; 

o galimybę matuoti ratų išvirtimą. 
o maitinimas 220V-240V. 

 
� Stendo komplektacijoje turi būti ne 

mažiau nei: 
o matavimo kamerų stovas ne 

mažiau nei 1 vnt.; 



 
 

 

o personalinis kompiuteris skirtas 
įrenginio valdymui su licencijuota 
Windows ar lygiaverte operacine 
sistema (monitoriumi, 
spausdintuvu, klaviatūra ir pele 
bei specialia programine įranga 
matavimo rezultatų 
atvaizdavimui, matavimo 
ataskaitų ir klientų duomenų 
bazės kaupimui). Personalinis 
kompiuteris turi būti sumontuotas 
ant mobilios spintelės su ratukais; 

o priekinės posūkio lėkštės – ne 
mažiau kaip 2 vnt.; 

o stabdžių pedalo blokatorių; 
o vairo padėties fiksatorių; 
o griebtuvų komplektą matavimo 

taikinių įtvirtinimui ant 
automobilio ratų ne mažiau kaip 4 
vnt.; 

o matavimo taikinių ne mažiau kaip 
4 vnt. 

 
� Įrenginys turi tur ėti CE sertifikat ą 

arba lygiaverčius dokumentus 
(dokumentai pateikti kartu su 
pasiūlymu). 

 
� Garantinis laikotarpis ne trumpesnis kaip 

24 mėn. 
2.  4-ių kolonų 

keltuvas ratų 
  

Keturių kolonų keltuvas/-e  turi būti/turėti: 
 

 



 
 

 

geometrijai 

 

� Elektrohidraulinis valdymas 
� Keliamoji galia ne nemažesnė nei 4000 kg. 
� Platformų ilgis ne mažesnis 5100 mm. 
� Reguliuojamas atstumas tarp kėlimo 

platformų 
� Minimalus atstumas tarp kėlimo platformų 

ne didesnis nei 900 mm 
� Maksimalus atstumas tarp kėlimo platformų 

ne mažesnis nei 1200 mm 
� Kėlimo platformos plotis ne didesnis nei 600 

mm. 
� Kėlimo platformos plotis ne mažesnis nei 

500 mm. 
� Keltuvo kėlimo platformos turi būti 

pritaikytos ratų suvedimui 
� Keltuve turi būti integruotos galinio 

poslinkio plokštės kurių ilgis ne mažesnis nei 
1500 mm 
� Galinio poslinkio plokštės turi turėti užraktą 
� Keltuvo platformose turi būti nišos 

priekinėms posūkio plokštėms, kurių ilgis ne 
mažesnis nei 1200 mm 
� Maksimalus kėlimo aukštis ne mažiau 1950 

mm. 
� Mechaninė apsaugos sistema fiksuojanti 

keltuvą darbinėje padėtyje 
� Mechaninė apsaugos sistema turi būti 

atjungiama suspausto oro arba elektros 
pagalba 
� Atstumas tarp kolonų ne mažiau nei 3000 

mm. 
� Pakėlimo-nuleidimo laikas ne daugiau 45 s. 
� Pneumatinė fiksavimo sistema.  



 
 

 

� Patvirtintas CE arba lygiavertis dokumentas. 
� Garantija ne mažiau 12 mėn. 

 
3.  Ašių atlaisvintojas 1  Ašies atlaisvintojas ratų geometrijai 

� Keliamoji galia ne mažesnė nei 2000 kg.  
� Kėlimo aukštis ne mažesnis nei 350 mm 
� Reguliuojamas atstumas tarp kėlimo atramų 
� Minimalus atstumas tarp kėlimo atramų ne 

mažesnis nei 900 mm 
� Maksimalus atstumas tarp kėlimo atramų ne 

mažesnis nei 1400 mm 
� Valdomas pneumatine pompa. 
� Apsauginis perkrovos vožtuvas. 
� Ašies keltuvo pavažos ratukai pritaikyti 2 

pirkimo pozicijai: 4-ių kolonų keltuvas ratų 
geometrijai. 
� 2 paaukštinimo priedai. 
� Patvirtintas CE arba lygiavertis dokumentas. 
� Garantija ne mažiau 12 mėn. 

 

 

4.  Mokomasis ABS/ 
ASR stendas 

1  � Skirtas automobilio ABS/ASR stabdžių 
jėgos reguliavimo sistemos veikimo 
demonstravimui. 

� Funkcionuojantis mokomasis stendas su 
integruota ABS/ASR stabdžių jėgos 
reguliavimo sistema sumontuota į 
aliuminio konstrukcijos rėmą. 

� Galimybė stebėti darbinio rėžimo 
procesus. 

� Galimybė stebėti kaip pasiskirsto 
stabdymo jėga 

� Sumontuotų manometrų pagalba galima 

 



 
 

 

matyti bendrą magistralės slėgį bei 
kiekvieno atskirai stabdžių cilindrų slėgį. 

� Sumontuota automobilio originali 
hidraulinė stabdžių sistema su 
trinkelėmis, stabdžių hidrauliniais 
cilindrais ir nuorinimo ventiliais. 

� Galimybė prijungti prie demonstracinio 
mokomojo stendo automobilių 
diagnostikos prietaisą (sisteminį testerį) 
naudojant OBD standarto reikalavimus 
atitinkančią jungtį. 

� Galimybė atlikti matavimus oscilografo 
ar multimetro pagalba su išvestais 
ABS/ASR elektroninės valdymo 
sistemos kontaktų lizdais. 

� Galimybė simuliuoti ne mažiau nei 6 
klaidas 

� Įrenginio maitinimas 230V 
� Stendo elektros instaliacijos laidai, 

jungiantys daviklius ir kitus elektrinius 
stendo komponentus, sumontuoti stendo 
korpuso viduje. 

� Stendo priekinėje panelėje išvestos 
jungtys jungiančios daviklius ir kitus el. 
komponentus. 

� Stendo konstrukcija uždara. Vidinės 
elektros instaliacijos laidai iš išorės nėra 
matomi 

� Užrašai ant stendo lietuvių kalba. 
� Garantija ne trumpesnė kaip 12 mėnesių. 

5.  Mokomasis 
benzininio 

1  � Skirtas automobilio uždegimo bei 
įpurškimo sistemos veikimo bei 
reguliavimo demonstracijai 

 



 
 

 

įpurškimo stendas � Funkcionuojanti elektroninė įpurškimo - 
uždegimo sistema, sumontuota į mobilų, 
lengvą aliuminio konstrukcijos rėmą su 
ratukais 
� Sumontuota Motronic arba lygiavertė 

variklio valdymo sistema palaikanti 
elektroninę droselinės sklendės 
adaptacijos funkciją su skenerio pagalba 
� Galimybė stebėti purkštuvų bei degalų 

siurblio darbą, purkštuku išpurškiamą 
degalų kiekį, išpurškimo kokybę, kuro 
siurblio sukeliamą kuro slėgį 
� Stende sumontuoto degalų siurblio darbo 

procesas turi būti vizualia aiškiai 
matomas demonstracijos metu 
� Reguliuojamas oro srautas oro masės 

matuoklės ir oro temperatūros daviklio 
matavimams atlikti 
� Galimybė simuliuoti gedimus ir stebėti 

sistemos veikimo pakitimus 
� Galimybė simuliuoti ne mažiau nei 20 

klaidų 
� Galimybė keisti įpurškiamo kuro kiekį, 

pakeitus kitų daviklių parametrus 
� Galimybė per išvestų kontaktų pultą 

pamatuoti visų į valdymo bloką 
ateinančių ir išeinančių signalų reikšmes 
� OBD standarto reikalavimus atitinkanti 

diagnostinė jungtis, įgalinanti 
diagnozuoti variklio elektroninę valdymo 
sistemą sisteminiu testeriu 
� Įrenginio maitinimas – 220 V 
� Stendo elektros instaliacijos laidai, 



 
 

 

jungiantys daviklius ir kitus elektrinius 
stendo komponentus, sumontuoti stendo 
korpuso viduje 
� Stendo priekinėje panelėje išvestos 

jungtys jungiančios daviklius ir kitus 
elektrinius komponentus 
� Stendo konstrukcija uždara. Vidinės 

elektros instaliacijos laidai iš išorės nėra 
matomi 
� Užrašai ant stendo lietuvių kalba 
� Garantija ne trumpesnė kaip 12 mėnesių. 

 

6.  Mokomasis 
veikiantis variklis 
su Common Rail 
kuro įpurškimo 
sistema 

1  � Skirtas automobilio CR dyzelinės kuro 
tiekimo sistemos veikimo bei 
reguliavimo demonstracijai 
� Galimybė simuliuoti gedimus ir stebėti 

sistemos veikimo pakitimus 
� Galimybė simuliuoti ne mažiau nei 20 

klaidų 
� Su imobilizatoriumi 
� Su prietaisų skydeliu 
� Su aušinimo sistema 
� Su dujų išmetimo sistema 
� Su išvestais variklio elektroninės 

valdymo sistemos kontaktų lizdais ant 
principinės šio variklio valdymo sistemos 
elektrinės schemos, skirtais atlikti 
matavimams oscilografu ar multimetru 
� Su paslėptų gedimų simuliavimo pultu 

studentų egzaminavimui 
� Su OBD standarto reikalavimus 

atitinkančia diagnostine jungtimi 

 



 
 

 

� Su avariniu sistemos išjungimu 
� Prietaisų skydelis, matavimų ir gedimų 

simuliavimo pultas sumontuotas ant 
stendo ne mažesniame kaip 1450 mm 
aukštyje 
� Stendas mobilus, stumdomas su ratukais 
� Prietaisų skydelis, matavimų ir gedimų 

simuliavimo pultas sumontuotas ant 
stendo  iš visų pusių uždarame aliuminio 
konstrukcijos rėme 
� Mokomojo stendo aukštis ne mažesnis 

kaip 1500 mm 
� Variklio skirtingi komponentai nudažyti 

skirtingomis spalvomis  
� Komplektuojamas su permatomomis, 

nuimamomis apsauginėmis panelėmis 
saugančiomis nuo įkaitusių ir 
besisukančių detalių 
� Užrašai ant stendo lietuvių kalba 
� Garantija ne trumpesnė kaip 12 mėnesių. 

7.  Diagnostinis 
prietaisas su 
oscilografu 

1  � įrenginys suderintas su skirtingų 
automobilių gamintojų originalia 
programine įranga    
� galimybė atvaizduoti parametrus realiu 

laiku grafiniame ir skaitmeniniame 
pavidale   
� galimybė valdyti vykdančiuosius 

mechanizmus  
� galimybė identifikuotis valdymo blokų 

sistemas  
� galimybė nustatyti serviso intervalus 

  
� galimybė nuskaityti imobilaizerius ir jų 

 



 
 

 

programavimas 
� galimybė konfigūruoti, koduoti 

komplektaciją  
� galimybė atlikti bazinius nustatymus 

  
� galimybė atlikti adaptacinius parametrus

  
� galimybė palaikyti protokolus OBD-I, 

OBD-II, EuroOBD, CAN BUS  
   
� galimybė diagnozuoti sistemas: variklius, 

ABS, SRS, automatines pavarų dėžes
  
� ryšys su personaliniu kompiuteriu per 

USB jungtį ir bevielį „Bluetooth“ ryšį 
arba lygiavertę 
� programinė įranga lengvųjų automobilių 

diagnostikai, matavimams oscilografu ir 
multimetru, informacinė duomenų bazė, 
elektrinės schemos, techniniai biuleteniai
  
� Programinėje įrangoje esančiose 

elektrinėse schemose komponentai 
aktyvūs, juos paspaudus automatiškai 
pasileidžia matavimų programa su 
pasirinktu komponento matavimo režimu 
� interaktyvi pagalbinės techninės 

informacijos paieška internetu sisteminio 
testerio gamintojo serveryje  
� komplektuojamas su lagaminu 

programine įranga ir 16 polių diagnostine 
jungtimi 
� Matavimų modulis su nemažiau kaip 



 
 

 

keturių kanalu oscilografu 
� Matavimo modulio ir sisteminio testerio 

programinė įranga tapati 
� Matavimo modulis komplektuojamas su 

dviem skirtingom srovės matavimo 
replėm ir aukštos įtampos matavimo 
komplektu 

 
 

 
 
 

Tiekėjas turi užpildyti Technini ų specifikacijų lentelę nurodant siūlomo įrengimo techninius parametrus, tikslų modelį ir gamintoj ą. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Supaprastinto atviro konkurso sąlygų 

3 priedas 
 

          
PATVIRTINTA 

         Lietuvos Respublikos ūkio ministro  
2011 m. rusėjo 30 d. įsakymu Nr. 4-706 

 
      

(Tiekėjo pavadinimas) 
 

TIEK ĖJO (JURIDINIO ASMENS, KITOS ORGANIZACIJOS AR JO (JO S) PADALINIO) 
SĄŽININGUMO DEKLARACIJA  

 
 

      
(Data, numeris) 

 
      
(Vieta) 

 
            Aš,       , 

(tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė) 
vadovaujantis (atstovaujantis)       

 

(tiekėjo pavadinimas) 
(toliau – ūkio subjektas), kuris (-i) dalyvauja perkančiosios organizacijos atliekamame viešajame 
pirkime, tvirtinu, kad mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas: 

1. nedavė ir neketina duoti perkančiosios organizacijos Viešojo pirkimo komisijos nariams, 
ekspertams, perkančiosios organizacijos (įgaliotosios organizacijos) vadovams, valstybės 
tarnautojams (darbuotojams) ar kitų tiekėjų atstovams pinigų, dovanų, nesuteikė ir neketina suteikti 
jokių paslaugų ar kitokio atlygio už sudarytas ar nesudarytas sąlygas, susijusias su palankiais 
veiksmais laimėti viešąjį pirkimą; 

2. nedalyvauja Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 30-856) 
5 straipsnyje nurodytuose draudžiamuose susitarimuose ir susitarimuose, pažeidžiančiuose Lietuvos 
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) 3 straipsnyje ar 
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo (Žin., 2011, 
Nr. 85-4135) 6 straipsnyje nurodytus principus; 

3. šiame viešajame pirkime veikia nepriklausomai ir jeigu vienas ar keli ūkio subjektai, su 
kuriais mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas yra susijęs Lietuvos Respublikos 
konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 12 dalyje nustatytais būdais, dalyvauja tame pačiame viešajame 
pirkime ir pateikia savarankišką (-us) pasiūlymą (-us), jie laikytini mano vadovaujamo 
(atstovaujamo) ūkio subjekto konkurentais; 

4. perkančiosios organizacijos prašymu per jos nustatytą terminą pateiks ūkio subjektų, su 
kuriais mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas yra susijęs Lietuvos Respublikos 
konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 12 dalyje nustatytais būdais, sąrašą. 

Man žinoma, kad jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, mano vadovaujamas 
(atstovaujamas) ūkio subjektas atsakys įstatymų nustatyta tvarka.  

 



 
 

 

 
               

(Deklaraciją teikiančio asmens pareigos)  (Parašas)  (Vardas, pavardė) 
 

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



 
 

 

PATVIRTINTA 
             Lietuvos Respublikos ūkio ministro  

2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 4-706 

 
      

(Tiekėjo vardas, pavardė) 

 
TIEK ĖJO (FIZINIO ASMENS) SĄŽININGUMO DEKLARACIJA  

 
 

      
(Data) 

 
      
(Vieta) 

 
             Aš,       , 

(tiekėjo vardas, pavardė) 
dalyvaujantis perkančiosios organizacijos atliekamame viešajame pirkime, tvirtinu, kad: 

1. nedaviau ir neketinu duoti perkančiosios organizacijos Viešojo pirkimo komisijos 
nariams, ekspertams, perkančiosios organizacijos (įgaliotosios organizacijos) vadovams, valstybės 
tarnautojams (darbuotojams) ar kitų tiekėjų atstovams pinigų, dovanų, nesuteikiau ir neketinu 
suteikti jokių paslaugų ar kitokio atlygio už sudarytas ar nesudarytas sąlygas, susijusias su 
palankiais veiksmais laimėti viešąjį pirkimą; 

2. nedalyvauju Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 30-856) 
5 straipsnyje nurodytuose draudžiamuose susitarimuose ir susitarimuose, pažeidžiančiuose Lietuvos 
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) 3 straipsnyje ar 
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo (Žin., 2011, 
Nr. 85-4135) 6 straipsnyje nurodytus principus; 

3. šiame viešajame pirkime veikiu nepriklausomai ir jeigu vienas ar keli ūkio subjektai, su 
kuriais esu susijęs Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 12 dalyje nustatytais 
būdais, dalyvauja tame pačiame viešajame pirkime ir pateikia savarankišką (-us) pasiūlymą (-us), jie 
laikytini mano konkurentais; 

4. perkančiosios organizacijos prašymu per jos nustatytą terminą pateiksiu ūkio subjektų, su 
kuriais esu susijęs Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 12 dalyje nustatytais 
būdais, sąrašą. 

Man žinoma, kad jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, aš atsakysiu įstatymų 
nustatyta tvarka.  

 
 

         
 (Parašas)  (Vardas, pavardė) 

 
 
PASTABA. Teikdami Tiekėjo sąžiningumo deklaraciją įsitikinkite, kad teikiate aktualios redakcijos 
formą (aktualią formą galima rasti Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainės www.vpt.lt skyriaus 



 
 

 

„Teisinė informacija“ dalyje „Dokumentų formos“). Tiekėjo sąžiningumo deklaracijos forma negali 
būti keičiama. Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildo kiekvienas 
ūkio subjektas atskirai. 

 

 

 



 
 

 

Supaprastinto atviro konkurso sąlygų  
4 priedas 

 

(Tiekėjo deklaracijos formos pavyzdys) 

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 pridėtinė vertės mokesčio mokėtojas) 

__________________________ 
(Adresatas (perkančioji organizacija)) 

TIEK ĖJO DEKLARACIJA  
_____________ Nr.______ 

 (Data) 

_____________ 

(Sudarymo vieta) 

1. Aš, ______________________________________________________________ , 
(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė) 

tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a))_____________________________ , 
                                                                                (Tiekėjo pavadinimas) 

dalyvaujantis (-i) ______________________________________________________________ 
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas) 

atliekamame _________________________________________________________________ 
(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris, pirkimo būdas) 

___________________________________________________________________________ , 
skelbtame 
___________________________________________________________________________ , 

(Leidinio pavadinimas, kuriame paskelbtas skelbimas apie pirkimą, data ir numeris) 
 

nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, 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 
tiekėjui (juridiniam asmeniui) – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose 
kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni 
metai, o už Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimą tiekėjui, kuris yra 
juridinis asmuo, yra paskirta ekonominė sankcija, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši 
sankcija įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 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. Tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta 
tvarka. 

4. Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildo kiekvienas ūkio 
subjektas. 
      

(Tiekėjo arba jo įgalioto 
asmens pareigų pavadinimas*) 

 (Parašas*)  (Vardas ir pavardė*)   

*Deklaracija pasirašoma atskirai elektroniniu parašu tuo atveju, kai joje nurodytas kitas nei visą pasiūlymą 
pasirašantis asmuo.  

 
                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       



 
 

 

 

 

                 
______________________________________________________ 

(banko pavadinimas) 

 

 

Viešajai įstaigai Raseinių technologijos ir verslo mokykla 
 Muziejaus g. 8, 60122 Raseiniai 

 

SUTARTIES SĄLYGŲ ĮVYKDYMO GARANTIJOS FORMA 

 

20 _ m. _____________ ____ d. Nr. ____________ 

_________________________ 

(miesto pavadinimas) 

 

________________________ (toliau – Klientas) pranešė, kad laimėjo Viešosios įstaigos    

 (kliento pavadinimas, adresas) 

Raseinių technologijos ir verslo mokykla, Muziejaus g. 8, 60122 Raseiniai (toliau – Garantijos 
gavėjas) ________________________ viešąjį pirkimą ir yra pakviestas sudaryti viešojo  

(pirkimo pavadinimas) 

pirkimo-pardavimo sutartį dėl _________________________ (toliau – Sutartis). 

(aprašyti sutarties objektą) 

_____________________________ bankas, atstovaujamas ____________________ filialo,  

          (pavadinimas)    (banko filialo pavadinimas) 

____________________(toliau – Garantas), šioje garantijoje nustatytomis sąlygomis neatšaukiamai  

        (adresas) 

įsipareigoja sumokėti Garantijos gavėjui ne daugiau kaip ____ (____________________________)  

(suma žodžiais, valiutos pavadinimas) 

  Supaprastinto atviro konkurso 
sąlygų 

5 priedas 



 
 

 

per 10 darbo dienų, gavęs pirmą raštišką Garantijos gavėjo reikalavimą mokėti (originalą), kuriame 
nurodytas garantijos Nr. ________________, patvirtinantį, kad Klientas neįvykdė Sutarties sąlygų 
(bet koks Kliento prievolių pagal Sutartį ir jos priedus pažeidimas, dalinis ar visiškas jų nevykdymas 
ar netinkamas jų vykdymas), nurodant, kokios Sutarties sąlygos nebuvo įvykdytos. Garantijos 
gavėjas neprivalo pagrįsti reikalavime nurodyto Sutarties sąlygų nevykdymo. 

 

Šis įsipareigojimas privalomas Garantui ir jo teisių perėmėjams ir patvirtintas Garanto 
antspaudu 20 _ m. _______________________ ____ d. 

(garantijos išdavimo data) 

Bet kokius raštiškus pranešimus Garantijos gavėjas turi pateikti Garantui kartu su gautu savo 
banko patvirtinimu, kad parašai yra autentiški. 

Garantas įsipareigoja tik Garantijos gavėjui, todėl ši garantija yra neperleistina ir neįkeistina. 

Šioje garantijoje nurodyta suma atitinkamai sumažės po kiekvieno Garanto mokėjimo pagal 
šią garantiją. 

Ši garantija galioja iki 20_ m. ________________ ____ d. 

Visi Garanto garantiniai įsipareigojimai Garantijos gavėjui pagal šią garantiją baigiasi, jeigu 
yra kuri nors iš šių sąlygų: 

1) iki paskutinės garantijos galiojimo dienos imtinai Garantas nurodytu adresu nebus gavęs 
Garantijos gavėjo raštiško reikalavimo mokėti (originalo) ir Garantijos gavėjo banko patvirtinimo, 
kad parašai yra autentiški; 

2) Garantui yra grąžinamas garantijos originalas su Garantijos gavėjo prierašu, kad: 

a) Garantijos gavėjas atsisako savo teisių pagal šią garantiją; 

arba 

b) Klientas įvykdė šioje garantijoje nurodytus įsipareigojimus; 

3) Garantijos gavėjas raštu praneša Garantui, kad atsisako savo teisių pagal šią garantiją. 

Bet kokie Garantijos gavėjo reikalavimai nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti nurodytu 
Garanto adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui. 

Šiai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos 
Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

Ši garantija turi būti grąžinta Garantui pasibaigus galiojimo laikotarpiui arba anksčiau, jei ji 
taptų nebereikalinga. 



 
 

 

 

 

A.V. _____________________  __________  _______________ 

 (įgalioto asmens pareigos)  (parašas)  (vardo raidė, pavardė) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  Supaprastinto atviro konkurso sąlygų 
 6 priedas 

 

______________________________________________________ 

(draudimo bendrovės pavadinimas) 

 

Viešajai įstaigai Raseinių technologijos ir verslo mokykla 
 Muziejaus g. 8, 60122 Raseiniai 

SUTARTIES SĄLYGŲ ĮVYKDYMO LAIDAVIMO RAŠTO FORMA 

20_ m. _____________ ____ d. Nr. ____________ 

_________________________ 

(miesto pavadinimas) 

 

Šiuo laidavimo raštu klientas [įrašykite viešojo pirkimo dalyvio pavadinimą; jei tai jungtinė veikla, 
išvardinkite pilnus ūkio subjektų grupės partnerių pavadinimus arba pažymėkite, kad dalyvis 
pateikia pasiūlymą jungtinės veiklos, kuri teikia pasiūlymą, vardu, nurodydami jungtinės veiklos 
sutarties datą] (toliau – Tiekėjas) ir laiduotojas [įrašykite laiduotojo pavadinimą, juridinį statusą ir 
adresą], (toliau – Laiduotojas), neatšaukiamai įsipareigoja Viešajai įstaigai Raseinių technologijos ir 
verslo mokyklai, Muziejaus g. 8, 60122 Raseiniai (toliau – Perkančioji organizacija) [įrašykite 
laidavimo sumą skaičiais] ([įrašykite laidavimo sumą žodžiais ir valiutos pavadinimą]) suma ir ją 
tinkamai išmokėti pagal šią laidavimo sutartį. Šis įsipareigojimas yra privalomas Laiduotojui ir jo 
teisių perėmėjams ir patvirtintas Laiduotojo parašu ir antspaudu [įrašykite laidavimo rašto išdavimo 
datą]. 
 

KADANGI Tiekėjas pagal sutartį su Perkančiąja organizacija įsipareigojo [tiekti prekes/teikti 
paslaugas/atlikti darbus – pasirinkite tinkamą variantą] Perkančiajai organizacijai, 

 

TODĖL ŠIO LAIDAVIMO SĄLYGOS YRA TOKIOS: 

Bet koks Tiekėjo prievolių pagal sutartį ir jos priedus pažeidimas, dalinis ar visiškas jų 
nevykdymas ar netinkamas jų vykdymas. 

 



 
 

 

Laiduotojas besąlygiškai įsipareigoja per 10 darbo dienų sumokėti Perkančiajai organizacijai 
ne didesnę nei aukščiau nurodytą sumą, gavęs Perkančiosios organizacijos pirmą raštišką 
reikalavimą. Perkančioji organizacija neprivalo pagrįsti, kurių sąlygų Tiekėjas neįvykdė, bet turi 
nurodyti, kurią iš Sutarties sąlygų pažeidė. 

Laiduotojas neatsako už Sutarties neįvykdymą dėl nenugalimos jėgos (Force Majeure). 

Laiduotojas įsipareigoja tik Perkančiajai organizacijai, todėl šis raštas yra neperleistinas ir 
neįkeistinas. 

Tiekėjui neįvykdžius savo įsipareigojimų pagal Sutartį, Perkančioji organizacija neprivalo 
pirmiausia nukreipti išieškojimą į Tiekėjo turtą. 

Laiduotojo įsipareigojimai galioja įskaitytinai iki [įrašykite laidavimo galiojimo datą]. 
Perkančiajai organizacijai paprašius pratęsti sutarties įvykdymo laikotarpį, Tiekėjas įsipareigoja 
pranešti Laiduotojui apie tokį pratęsimą ir šio laidavimo rašto galiojimas Tiekėjo prašymu gali būti 
pratęstas. 

Perkančiajai organizacijai nepareiškus reikalavimo per 3 mėnesius po šio laidavimo rašto 
pabaigos, jis nustoja galioti ir turi būti grąžintas Laiduotojui. 

 

Laiduotojas: ______________________________________________________________________  

 (laiduotojo pavadinimas) 

Įgaliotas asmuo:  __________________   ___________________________  

 (parašas) (vardas ir pavardė) 

A.V. 

 


