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I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.
Kauno apskrities gestų kalbos vertėjų centras, J. Gruodžio g. 31, LT-44289 Kaunas, (toliau
vadinama perkančioji organizacija arba PO) numato įsigyti kapitalinio remonto darbus. Pagrindinis pirkimo
objekto kodas pagal BVPŽ 45000000-7.
2.
Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme
(Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102, 2011, Nr. 85-4137) (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas).
3.
Pirkimas vykdomas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, Kauno apskrities gestų kalbos
vertėjų centro direktorės 2014-02-21 d. įsakymu Nr. V1-12 patvirtintomis ir Centrinėje viešųjų pirkimų
informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) paskelbtomis Perkančiosios organizacijos supaprastintų pirkimų
vykdymo taisyklėmis (toliau – Taisyklės), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (Žin., 2000, Nr. 74-2262)
(toliau vadinama – Civilinis kodeksas), kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei
šiomis supaprastinto atviro konkurso sąlygomis (toliau – konkurso sąlygos).
4.
Pirkimo techninė specifikacija ir skelbimas apie pirkimą skelbiami Viešųjų pirkimų įstatymo
nustatyta tvarka Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) adresu
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt. Pirkimo dokumentai viešinami CVP IS. Viešųjų pirkimų įstatymo
nustatyta tvarka informacija apie pradedamą pirkimą paskelbta leidinio „Valstybės žinios“ priede
„Informaciniai pranešimai“. Išankstinis informacinis skelbimas apie pirkimą vadovaujantis Viešųjų pirkimų
įstatymo nustatyta tvarka nebuvo skelbtas.
5.
Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio
pripažinimo ir proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų. Priimant
sprendimus dėl pirkimo dokumentų, vadovaujamasi racionalumo principu.
6.
Papildoma informacija:
6.1. Perkančioji organizacija laikys, kad visi dalyviai, pateikę pasiūlymus, yra susipažinę su
Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais Viešuosius pirkimus ir pirkimo-pardavimo sutarčių
sudarymą ir vykdymą, ir kitais teisės aktais, kurių nuostatos gali liesti bet kokius tarp Perkančiosios
organizacijos ir Tiekėjų susiklostančius santykius, kylančius iš ar susijusius su šio pirkimo procedūromis.
Pateikdamas savo pasiūlymą Tiekėjas pareiškia ir garantuoja, kad susipažino su visomis šio pirkimo sąlygų
nuostatomis ir priima pirkimo sąlygas kaip vientisą ir nedalomą dokumentą, sutinka su visomis pirkimo
sąlygų nuostatomis.
6.2. Perkančioji organizacija nekompensuoja ir neatsako už Tiekėjo turėtas dalyvavimo pirkimo
procedūrose bei dokumentų rengimo išlaidas.
6.3. Perkančioji organizacija, gavusi Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą, bet kuriuo metu iki
pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo
galima numatyti.
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7.
Visos pirkimo sąlygos nustatytos pirkimo dokumentuose, kuriuos sudaro:
7.1. skelbimas apie pirkimą;
7.2. supaprastinto atviro konkurso sąlygos (kartu su priedais);
7.3. dokumentų paaiškinimai (patikslinimai), taip pat atsakymai į tiekėjų klausimus (jeigu bus);
7.4. kita CVP IS priemonėmis pateikta informacija.
8.
Pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis, pasiekiamomis adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/.
Pirkime gali dalyvauti tik CVP IS registruoti tiekėjai. Bet kokia informacija, pirkimo sąlygų paaiškinimai,
pranešimai ar kitas perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS
susirašinėjimo priemonėmis – perkančiosios organizacijos pranešimus gaus prie pirkimo prisijungę tiekėjai
(pranešimus gaus tas tiekėjo CVP IS naudotojas, kuris paspaudė „Priimti kvietimą“. Kiti tiekėjo CVP IS
naudotojai pranešimus gaus, jeigu jie tiekėjo pasiūlymo lango meniu eilutėje „Priskirti naudotojo teises“ bus
įtraukti į ši pirkimą. Tiekėjų prisijungimas prie pirkimo vykdomas taip: naujausių skelbimų sąraše
spaudžiama ant pirkimo pavadinimo, pirkimo lange spaudžiama „Prisijungti“, įvedami prisijungimo prie
CVP IS duomenys, spaudžiama „Priimti kvietimą“.
9.
Perkančioji organizacija, vadovaudamasi savo Supaprastintų pirkimų vykdymo taisyklėmis,
turi teisę vykdyti supaprastintą neskelbiamą pirkimą, jei visi gauti pasiūlymai neatitiko pirkimo dokumentų
reikalavimų arba buvo pasiūlytos per didelės perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos, o pirkimo
sąlygos iš esmės nekeičiamos ir į neskelbiamą pirkimą kviečiami visi pasiūlymus pateikę tiekėjai,
atitinkantys perkančiosios organizacijos nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus. Perkančioji
organizacija turi teisę darbus pirkti ir kitais pirkimo būdais.
10. Tiesioginį ryšį dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo su tiekėjais CVP IS priemonėmis įgaliota
palaikyti projekto vadovė Lijana Labanauskienė , tel.: +370 614 98053, el.p.: lijana.labanauskiene@gmail.com,
J. Gruodžio g. 31, Kaunas. Susirašinėjimas vyks CVP IS priemonėmis. Konkurso dalyviams pageidaujant ir
iš anksto suderinus galima apsilankyti Projekto įgyvendinimo vietoje tikslu apžiūrėti objektą.
11. Perkančioji organizacija nustato tokius terminus:
1.lentelė. Supaprastinto atviro konkurso procedūrų terminai.
DATA (JEI REIKIA,
PASTABOS
LAIKAS) / DIENŲ SKAIČIUS
privalo
būti
11.1. Prašymo paaiškinti Jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip Prašymai
prieš
4
darbo
dienas
iki
pirkimo
pateikiami
CVP
IS
pirkimo dokumentus
pasiūlymų
pateikimo
termino priemonėmis.
pateikimo
pabaigos.
perkančiajai
organizacijai
terminas
paaiškinimai,
11.2. Terminas, iki kurio Perkančioji organizacija į gautą Visi
prašymą atsako ne vėliau kaip per patikslinimai skelbiami CVP
perkančioji
IS ir išsiunčiami CVP IS
organizacija
turi 3 darbo dienas nuo jo gavimo dienos.
susirašinėjimo priemonėmis.
išsiųsti
pirkimo
dokumentų
paaiškinimus
ir
patikslinimus
Perkančioji organizacija turi
2014 m. lapkričio 27 d.
11.3. Pasiūlymų pateikimo
teisę
pratęsti
pasiūlymų
16:00 val.
terminas.
pateikimo terminą, apie tai
paskelbdama Viešųjų pirkimų
įstatymo nustatyta tvarka CVP
IS bei išsiųsdama pranešimą
CVP
IS
susirašinėjimo
priemonėmis.
Perkančioji
organizacija,
2014 m. lapkričio 28 d.
11.4. Pradinis
pratęsusi pasiūlymų pateikimo
10:00 val.
susipažinimas
su
terminą, atitinkamai nukelia ir
elektroninėmis
susipažinimo su pasiūlymais
priemonėmis gautais
posėdžio dieną ir laiką, apie tai
pasiūlymais posėdis.
paskelbdama Viešųjų pirkimų
įstatymo nustatyta tvarka CVP
IS ir išsiųsdama pranešimą
CVP
IS
susirašinėjimo
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priemonėmis
11.5. Pasiūlymo galiojimo 90 dienų (nuo pasiūlymų pateikimui Kol nesibaigė pasiūlymų
nustatytos dienos)
galiojimo laikas, perkančioji
terminas.
organizacija turi teisę prašyti,
kad dalyviai pratęstų jų
galiojimą
iki
konkrečiai
nurodyto laiko. Dalyvis gali
atmesti tokį prašymą.
11.6. Terminas, per kurį Ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo
sprendimo priėmimo dienos
perkančioji
organizacija privalo
Pastabų nėra.
informuoti dalyvius
apie kvalifikacijos
patikrinimo
rezultatus.
11.7. Terminas, per kurį Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo
sprendimo priėmimo dienos
perkančioji
organizacija privalo
informuoti kiekvieną
Pastabų nėra.
suinteresuotą dalyvį
apie
priimtą
sprendimą sudaryti
sutartį
11.8. Terminas, per kurį Ne vėliau kaip per 15 dienų nuo
dalyvio raštu pateikto prašymo gavimo
perkančioji
dienos
organizacija,
dalyviui
raštu
paprašius,
privalo
Pastabų nėra.
jam nurodyti Viešųjų
pirkimų
įstatymo
41 straipsnio
2 dalyje
nustatytą
informaciją
Ne vėliau kaip per 15 dienų nuo
11.9. Pretenzijos
perkančiosios organizacijos pranešimo
perkančiajai
raštu apie jos priimtą sprendimą
organizacijai
išsiuntimo tiekėjams dienos arba
pateikimo terminas
10 dienų (supaprastintų pirkimų atveju
– per 5 darbo dienas) nuo paskelbimo
Pastabų nėra.
apie
perkančiosios
organizacijos
priimtus sprendimus, jeigu Viešųjų
pirkimų
įstatymas
nenumato
reikalavimo raštu informuoti tiekėjus
apie
perkančiosios
organizacijos
priimtus sprendimus.
Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo
11.10.
Terminas,
per kurį perkančioji pretenzijos gavimo dienos.
organizacija privalo
Pastabų nėra.
išnagrinėti
tiekėjo
pretenziją ir priimti
motyvuotą
sprendimą
Ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo Pretenziją pateikęs tiekėjas ir
11.11.
Terminas,
suinteresuoti dalyviai taip pat
per kurį perkančioji sprendimo priėmimo dienos.
informuojami apie anksčiau
organizacija privalo,
praneštų pirkimo procedūrų
išnagrinėjusi tiekėjo
terminų pasikeitimą, jei tokie
pretenziją,
apie
pakeitimai buvo.
priimtą sprendimą
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raštu
pranešti
pretenziją
pateikusiam tiekėjui
ir suinteresuotiems
dalyviams
11.12.
Ieškinio
teismui
(išskyrus
ieškinį dėl pirkimo
sutarties pripažinimo
negaliojančia)
pateikimo terminas

11.13.

Pirkimo
sutarties sudarymo
atidėjimo terminas
(toliau – atidėjimo
terminas), per kurį
negali būti sudaroma
pirkimo sutartis

Ne vėliau kaip per 15 dienų nuo
perkančiosios organizacijos pranešimo
raštu apie jos priimtą sprendimą
išsiuntimo tiekėjams dienos arba
10 dienų (supaprastintų pirkimų atveju
– per 5 darbo dienas) nuo paskelbimo
apie
perkančiosios
organizacijos
priimtus sprendimus, jeigu Viešųjų
pirkimų
įstatymas
nenumato
reikalavimo raštu informuoti tiekėjus
apie
perkančiosios
organizacijos
priimtus sprendimus.
Ne vėliau kaip per 15 dienų,
skaičiuojant nuo pranešimo apie
sprendimą sudaryti pirkimo sutartį
išsiuntimo
iš
perkančiosios
organizacijos
suinteresuotiems
dalyviams dienos, išskyrus išimtis,
numatytas Viešųjų pirkimų įstatymo
18 straipsnio 9 dalyje.

Pastabų nėra.

Pastabų nėra.

II. PIRKIMO OBJEKTAS
12. Pirkimo objektas – pastato, esančio Laisvės al. 56 Kaune, kapitalinio remonto darbai pagal parengtą
techninį projektą, įskaitant darbo projekto bei statybos darbų organizavimo projektą. Darbo projekto
apimtis turės būti suderinta su Perkančiąja organizacija – Statytoju. Perkamų darbų apimtys ir savybės
pateiktos Pirkimo sąlygų 5 priede pateiktame techniniame projekte.
13. Darbų vykdymo vieta: Laisvės al. 56, Kaunas
13. Už atliktus darbus pagal pateiktas sąskaitas-faktūras apmokama ne vėliau kaip per
30 kalendorinių dienų nuo jų gavimo dienos.
14. Šis pirkimas į atskiras pirkimo dalis neskirstomas, todėl pasiūlymai turi būti teikiami visam
pirkimo objektui (techninė specifikacija, 3 priedas).
III. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI
15. Tiekėjas, pageidaujantis dalyvauti pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacinius
reikalavimus ir pateikti lentelėse nurodytus kvalifikacinius reikalavimus įrodančius dokumentus (o jei dėl
pateisinamų priežasčių negali pateikti nurodytų dokumentų – kitus perkančiajai organizacijai priimtinus
dokumentus, kurie patvirtintų, kad tiekėjo kvalifikacija atitinka keliamus reikalavimus):
2 lentelė. Bendrieji reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai
Eil. Nr.
Kvalifikacijos reikalavimai
Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys
dokumentai
Tiekėjas (fizinis asmuo) arba tiekėjo Pateikiamas išrašas iš teismo sprendimo arba
15.1. (juridinio asmens) vadovas ar ūkinės Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus
bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų
(turintys) teisę juridinio asmens vardu centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės
sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) nustatyta
tvarka
išduotas
dokumentas,
ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis patvirtinantis
jungtinius
kompetentingų
(turintys) teisę surašyti ir pasirašyti institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos
tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas
teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų
panaikintas), dėl tiekėjo (juridinio pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas
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15.2.

asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo
priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis
teismo nuosprendis už dalyvavimą
nusikalstamame
susivienijime,
jo
organizavimą ar vadovavimą jam, už
kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą,
papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos
ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal
paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį
sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą,
neteisingų duomenų apie pajamas, pelną
ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos
ar
kito
dokumento
nepateikimą,
nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar
realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų
pinigų ar turto legalizavimą. Dėl tiekėjo iš
kitos valstybės nėra priimtas ir įsiteisėjęs
apkaltinamasis teismo nuosprendis už
2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir
Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl
viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo
sutarčių sudarymo tvarkos derinimo
45 straipsnio
1 dalyje
išvardytuose
Europos
Sąjungos
teisės
aktuose
apibrėžtus nusikaltimus.
Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas,
su kreditoriais sudaręs taikos sutarties,
tiekėjo ir kreditorių susitarimo tęsti
tiekėjo veiklą, kai tiekėjas prisiima t.t.
įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo
reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų
atsisakyti, sustabdęs ar apribojęs savo
veiklos arba jo padėtis pagal šalies,
kurioje jis registruotas, įstatymus nėra
tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta
restruktūrizavimo, bankroto byla arba
nėra vykdomas bankroto procesas ne
teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio
likvidavimo procedūros ar susitarimo su
kreditoriais arba jam nėra vykdomos
analogiškos procedūros pagal šalies,
kurioje jis registruotas, įstatymus.

išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas
ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks
dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra
priimtinas
(pateikiama skaitmeninė dokumento kopija )

Pateikiami: 1) Valstybės įmonės Registrų centro
arba atitinkamos užsienio šalies institucijos
išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas
nėra bankrutavęs, likviduojamas, jam nėra iškelta
restruktūrizavimo, bankroto 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 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 )
2) Tiekėjo deklaracija (pirkimo sąlygų 2 priedas),
patvirtinanti, kad tiekėjas nėra su kreditoriais
sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs
savo veiklos, arba atitinkamos užsienio šalies
išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas
nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties,
sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia
priverstinio likvidavimo procedūros ar 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 )
PO nereikalauja tiekėjo (Lietuvos Respublikoje
registruoto juridinio asmens) pateikti dokumento
apie tiekėjo teisinį statusą (nėra bankrutavęs,
likviduojamas), kadangi ši informacija tikrinama
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15.3.

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

15.4.

Tiekėjas turi būti įvykdęs įsipareigojimus,
susijusius su socialinio draudimo įmokų
mokėjimu pagal šalies, kurioje jis
registruotas, reikalavimus.

15.5.

Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus,
susijusius su mokesčių mokėjimu. Pagal
šalies, kurioje jis registruotas ar šalies,
kurioje yra perkančioji organizacija,
reikalavimus.

VĮ Registrų centro informacinėje sistemoje
http://www.registrucentras.lt/jar/p/)
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, (originalas arba
tinkamai patvirtinta kopija) išduotas ne anksčiau
kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino
pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau,
tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei
pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas
yra priimtinas.
(pateikiama skaitmeninė dokumento kopija )
Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas
Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama
pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių
dokumentų. Perkančioji organizacija duomenis
tikrina paskutinę pasiūlymų pateikimo termino
dieną, nurodytą skelbime apie pirkimą.
Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas, kuris
yra fizinis asmuo, pateikia Valstybinio socialinio
draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir
kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo
įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio
draudimo fondo administravimu, išduotą
dokumentą, arba pateikia valstybės įmonės
Registrų
centro
Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą,
patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų
tvarkomus duomenis.
Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba
juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje jis yra
registruotas,
kompetentingos
valstybės
institucijos išduotą pažymą.
Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne
anksčiau kaip išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų
iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo
galiojimo terminas ilgesnis, nei pasiūlymo
pateikimo terminas, toks dokumentas yra
priimtinas.
(pateikiama skaitmeninė dokumento kopija )
Pateikiamas 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 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.
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(pateikiama skaitmeninė dokumento kopija )

15.6.

15.7.

Eil. Nr.

15.8.

15.9.

Tiekėjas turi teisę verstis ta veikla, kuri
reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti, t.y.
statyti, rekonstruoti, kapitaliai remontuoti
statinius

Tiekėjo
(juridinio
asmens)
registravimo
pažymėjimas ir dokumentai, patvirtinantys
tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla arba
atitinkamos
užsienio
šalies
institucijos
(profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės
įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta
toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas)
išduotas dokumentas ar priesaikos deklaracija,
liudijanti tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla.
Jei tiekėjas pateiks galiojančio LR Aplinkos
ministerijos išduoto kvalifikacijos atestato
kopiją, toks dokumentas bus priimtinas.
(pateikiama skaitmeninė dokumento kopija )
Tiekėjas nėra padaręs rimto profesinio Tiekėjo deklaracija (konkurso sąlygų 2 priedas).
pažeidimo (profesinės etikos pažeidimo, (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija )
kai nuo tiekėjo pripažinimo nesilaikančiu
profesinės etikos normų momento praėjo
mažiau kaip vieni metai, 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.
3 lentelė. Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai
Kvalifikacijos reikalavimai
Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys
dokumentai
Tiekėjo vidutinė pastarųjų 5 (penkių) Tiekėjo anspaudu ir Tiekėjo vadovo (arba jo
finansinių metų arba per laiką nuo tiekėjo įgalioto asmens) parašu patvirtinti pastarųjų
įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas savo 5 finansinių metų, arba per laiką nuo tiekėjo
veiklą vykdė trumpiau nei 5 (penkis) metus) įmonės įregistravimo dienos, jei tiekėjas vykdė
iki pasiūlymo pateikimo dienos atliktų veiklą trumpiau nei 5 (penkis) metus, atliktų
darbų vertė ne mažesnė kaip 1,5 mln. Lt;
darbų – sutarčių sąrašas, bei informacija apie
šiuo metu galiojančią/-ias sutartį/-is; užsakovų
pažymos apie tai, kad darbai buvo atlikti pagal
galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų
atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.
Sąraše turi būti nurodytas užsakovas, jo
kontaktai, objektas, objekto unikalus kodas,
darbų atlikimo vertė, data ir vieta.
(pateikiama skaitmeninė dokumento kopija )
Tiekėjas turi būti įvykdęs arba vykdyti bent Informacija apie įvykdytą/-as ar šiuo metu
2 statybos
darbų
rangos
sutartis vykdomą/-as sutartį/-is nekilnojamojo kultūros
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nekilnojamojo kultūros paveldo teritorijoje paveldo teritorijoje arba objekte, pateikiant
arba objekte, kurios vertė su PVM ne tokių sutarčių sąrašą. Sąraše turi būti nurodytas
mažesnė kaip 90 % teikiamo pasiūlymo užsakovas, jo kontaktai, objektas, objekto
vertės.
unikalus kodas, darbų atlikimo vertė, data ir
vieta;
Užsakovų pažyma apie tai, kad darbai buvo
atlikti
pagal
galiojančių
teisės
aktų,
reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus
ir tinkamai užbaigti.
Jei statybos darbų rangos sutartis nekilnojamojo
kultūros paveldo objekte dar vykdoma, pagal
vykdomą sutartį atliktų darbų vertė su PVM turi
būti ne mažesnė kaip 1 mln. Lt.

15.10.

Tiekėjo metinė grynojo pelno reikšmė per
pastaruosius trejus finansinius metus arba
per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos
(jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei
3 (trejus) finansinius metus) turi būti
teigiama.

15.11.

Tiekėjas turi pakankamas apyvartines lėšas
sutartiniams įsipareigojimams įvykdyti – ne
mažiau kaip 300 000 Lt ar ekvivalentinę
sumą kita valiuta, perskaičiavus ją litais
pagal Lietuvos banko nustatytą ir paskelbtą
lito ir tos valiutos santykį.

15.12.

(pateikiama skaitmeninė dokumento kopija )
Pastarųjų trejų finansinių metų arba laiko nuo
tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas
vykdė veiklą mažiau nei 3 (trejus) finansinius
metus) registrų centro patvirtintos tiekėjo pelno
(nuostolio) ataskaitų ar šalies, kurioje
registruotas tiekėjas, atitinkamo dokumento
kopijos, patvirtintos tiekėjo vadovo parašu ir
antspaudu.
(pateikiama skaitmeninė dokumento kopija )
Tiekėjas turi pateikti banko pažymą (-as),
išduotą (-as) ne anksčiau kaip 30 dienų iki
paraiškų pateikimo termino pabaigos, apie
Tiekėjo turimą pinigų kiekį sąskaitoje (-ose) arba
banko pažymą (-as) apie Tiekėjo turimą kredito
liniją/trumpalaikį kreditą, suteikiant galimybę
nustatytą laikotarpį naudoti banko sąskaitos
kredito limitu (overdraftą), nurodant jos dydį,
paskirtį ir likutį, arba banko pažymą, kad bankas
besąlygiškai suteiks Tiekėjui atitinkamo dydžio
paskolą/kreditinę liniją, šį pripažinus pirkimo
laimėtoju.
(pateikiama skaitmeninė dokumento kopija )
Tiekėjo siūlomų specialistų sąrašas, nurodant
pavardes,
išsilavinimą,
kvalifikacijos
pažymėjimo arba atestato Nr., išdavimo įstaigą ir
išdavimo datą, patvirtintas Tiekėjo anspaudu ir
Tiekėjo vadovo (arba jo įgalioto asmens) parašu;
siūlomų specialistų kvalifikaciją patvirtinančių
dokumentų kopijos bei pažymos apie darbo
stažą, su patirties aprašymu nurodant objektus,
išvardinti konkrečius atliktus darbus (pateikiant
dokumentus, patvirtinančius dalies vadovo
kvalifikaciją), patvirtintos Tiekėjo antspaudu ir
Tiekėjo vadovo (arba jo įgalioto asmens) parašu.

Tiekėjas privalo turėti šiuos specialistus:
bent vieną statinio statybos vadovą,
numatytą paskirti vadovauti darbams, kuris
privalo atitikti šiuos reikalavimus: turėti ne
mažesnę kaip 2 (dvejų) metų patirtį; turi
būti dirbęs darbų vadovu ne mažiau kaip
3 objektuose
atliekant
nekilnojamojo
kultūros paveldo teritorijoje arba statinių
tvarkybos darbus; turi būti atestuotas
vykdyti sutartyje numatytus nekilnojamojo
kultūros paveldo tvarkybos darbus (turėti ne
mažesnę kaip I nekilnojamo kultūros
paveldo tvarkybos darbų vadovavimo
kategoriją, kurią patvirtina Kultūros paveldo (pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos )
departamento prie Kultūros ministerijos
išduotas atestatas).
Turėti bent vieną statinio statybos
specialiųjų darbų vadovą šioms sritims
(šildymo vėdinimo, vandentiekio nuotekų,
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elektrotechninės dalies), turinčius ne
mažesnę kaip dvejų metų patirtį atliekant
darbus šiose srityse.
Turėti bent vieną projekto vadovą,
turintį teisę parengti darbo projektą bei
statybos darbų organizavimo projektą,
turintį ne mažiau nei dvejų metų patirtį
atliekant darbus.
*Pastabos:
1) jeigu tiekėjas negali pateikti 15.1 – 15.5 punktuose nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje
tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų, turi
būti pateikta priesaikos deklaracija arba oficiali tiekėjo deklaracija;
2) 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;
3) užsienio valstybių tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai legalizuojami
vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl dokumentų
legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 118-4477) ir
1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo
(Žin., 1997, Nr. 68-1699) išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar Europos
Sąjungos teisės aktus dokumentas yra atleistas nuo legalizavimo ir (ar) tvirtinimo žymos (Apostille);
4) jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo
terminas, toks dokumentas yra priimtinas;
16. Vietoj 15.1, 15.2 (1), 15.5 – 15.6 punktuose nurodytų dokumentų tiekėjas gali pateikti VĮ
Registrų centro išduodamą pažymą, patvirtinančią jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis
apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją.
Kvalifikacijos reikalavimai Tiekėjui, pateikiančiam pasiūlymą jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties
pagrindu: kiekviena jungtinės veiklos sutarties šalis turi tenkinti šio konkurso sąlygų 2 lentelėje „Bendrieji
Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai“ 15.1 – 15.6 punktuose nurodytus kvalifikacijos reikalavimus bei
3 lentelės „Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai“ 15.10 punkte
nustatytą reikalavimą. 2-os lentelės Error! Reference source not found. punkte taip pat 3-os lentelės 15.8 –
15.9 bei 15.11 – 15.12 punktuose nustatyti kvalifikacijos reikalavimai turi būti užtikrinti bent vieno iš
partnerių ar visų partnerių kartu.
17. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, privalo nurodyti, kokius subrangovus, subtiekėjus ar
subteikėjus jis ketina pasitelkti, jei jie yra žinomi. Tiekėjas privalo atlikti ne 50 proc. Bendruju statybos
darbu.
18. Subrangovai, subtiekejai ir subteikėjai privalo atitikti 2 lentelėje išvardintus bendruosius
kvalifikacinius 15.1-15.6. Subtiekėjų dalyvavimas keliuose pasiūlymuose neribojamas nepriklausomai nuo
teikiamų paslaugų rūšies. Subrangovų negalima pasitelkti vykdant sutartį, jeigu jie nebuvo nurodyti
pasiūlymo pateikimo metu. Atsiradus iš anksto nenumatytoms aplinkybėms, tiekėjas turi galimybę keisti
subrangovą, subteikėją ir subtiekėją
19. Tiekėjas negali būti nurodytas kaip subtiekėjas kito tiekėjo, teikiančio pasiūlymą. Tame
pačiame pirkime bendrai veiklai susivienijusių asmenų grupės partneriai negali atskirai pateikti pasiūlymų ar
būti partneriais kitoje susivienijusių asmenų grupėje arba kaip jų subtiekėjai. Jei pasiūlymas bus teikiamas
nesilaikant šio punkto reikalavimo, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.
20. Jei tiekėjai remiasi kitų ūkio subjektų pajėgumais, neatsižvelgdami į tai, kokio teisinio
pobūdžio yra jų ryšiai, tai 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.
21. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė
melagingą informaciją, kurią perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.
IV. ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE
22. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį
arba jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai
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vykdant numatomą su perkančiąja organizacija sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis
bendroje sutarties vertėje. Sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių
perkančiajai organizacijai nevykdymą. Taip pat sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio
subjektų grupę (su kuo perkančioji organizacija turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais
klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją), kuris atsako į CVP IS priemonėmis
pateiktus klausimus.
23. Perkančioji organizacija nereikalauja, kad ūkio subjektų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus
geriausiu ir perkančiajai organizacijai pasiūlius sudaryti pirkimo sutartį, ši ūkio subjektų grupė įgautų tam
tikrą teisinę formą.
V. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS
24. 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.
25. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS priemonėmis pateiktų dokumentų ir duomenų visuma:
25.1.
elektroninėmis priemonėmis užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šio pirkimo
reikalavimus (1 priedas). Perkamo objekto kaina turi būti pateikta litais. Pirkimo dalyvis turi įvertinti
visus mokesčius ir visas tiekėjo galimas išlaidas, tikėtinas sutarties vykdymo laikotarpiu, susijusias su
sutarties vykdymu. Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos
Respublikoje galiojančiais teisės aktais.
25.2.
dokumentai, patvirtinantys tiekėjo atitikimą 2 ir 3 lentelėse nurodytiems minimaliems
kvalifikacijos reikalavimams, pateikti juos „prisegant“ CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti
dokumentai“;
25.3.
CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentai“ pateikti kiti reikalaujami dokumentai:
25.3.1. jungtinės veiklos sutarties skaitmeninė kopija (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė);
25.3.2. įgaliojimo ar kito dokumento (pvz., pareigybės aprašymo), suteikiančio teisę pasirašyti
tiekėjo pasiūlymą, skaitmeninė kopija (taikoma, kai pasiūlymą elektroniniu parašu patvirtina ne įmonės
vadovas, o įgaliotas asmuo);
25.3.3. pirkimo sąlygų 31 punkte nurodytų dokumentų kopijos (jei pasitelkiami subtiekėjai).
25.3.4. kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai (pvz.: pateikiamų
dokumentų vertimai).
25.4. dalyvio atsakymai dėl pasiūlymo paaiškinimo ir kvalifikacijos duomenų patikslinimo (jei bus).
26. 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 pirkimo sąlygose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams, kiti pasiūlyme pateikiami dokumentai
turi būti pateikti elektronine forma, t. y. tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis arba pateikiant
skaitmenines dokumentų kopijas (pvz., pažymos, licencijos, jungtinės veiklos sutartis ir pan.). Pateikiami
dokumentai ar skaitmeninės dokumentų kopijos turi būti prieinami naudojant nediskriminuojančius,
visuotinai prieinamus duomenų failų formatus (pvz., pdf, jpg, doc ir kt.).
27. Pasiūlymas privalo būti pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos
Respublikos elektroninio parašo įstatymo (Žin., 2000, Nr. 61-1827) nustatytus reikalavimus. Saugiu
elektroniniu parašu tvirtinamas visas pasiūlymas. Atskirai kiekvieno dokumento pasirašyti nereikia, išskyrus
Tiekėjo 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) kituose dokumentuose
nurodomas įmonę atstovaujantis asmuo turi sutapti su elektroniniu parašu šį dokumentą pasirašančiu
asmeniu. Jeigu pasiūlymą elektroniniu parašu patvirtina ne tiekėjo vadovas, pasiūlyme turi būti pateiktas
dokumentas, įrodantis pasirašančio asmens teisę elektroniniu parašu patvirtinti įmonės vardu teikiamą
pasiūlymą (pvz.: įgaliojimas ar pan.).
28. Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba. Jei atitinkami
dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba, turi būti pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas į
reikalaujamą kalbą. Tinkamai patvirtintu bus laikomas vertimas, patvirtintas vertėjo parašu ir vertimo biuro
anspaudu, o tuo atveju jei vertimą atliko tiekėjo atstovas – tiekėjo parašas ir tiekėjo antspaudas.
29. Tiekėjas savo pasiūlymą privalo parengti:
29.1.
pateikdamas duomenis ir dokumentus, pagrindžiančius atitiktį skelbime apie pirkimą
nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams:
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29.2.
CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentai“ pateikdamas reikalaujamus
dokumentus ir užpildytą pasiūlymo formą.
30. Dalyvis 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. Laikoma, kad tiekėjas pateikė daugiau kaip vieną pasiūlymą,
jeigu tą patį pasiūlymą pateikė ir raštu (popierine forma, vokuose) ir naudodamasis CVP IS priemonėmis.
31. Dalyvis turi nurodyti subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti sutarčiai vykdyti, jei jie yra
žinomi.(1 priedas), taip pat kokia įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją (us). Kartu pateikiamos pasirašytų preliminarių sutarčių, ketinimų protokolų ar kitų lygiaverčių dokumentų,
kuriuose nurodoma kuo ir kokia dalimi bus remiamasi kitų ūkio subjektų, t. y. subtiekėjų pajėgumais,
kiekvienos šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su perkančiąja organizacija sudaryti pirkimo sutartį,
skaitmeninės kopijos.
32. Dalyviams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Dalyviui pateikus alternatyvų
pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.
33. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2014 m. lapkričio 27 d. 16:00 val. (Lietuvos Respublikos laiku)
tik CVP IS priemonėmis.
34. Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą. Apie naują pasiūlymų
pateikimo terminą perkančioji organizacija paskelbia Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka ir išsiunčia
visiems tiekėjams, kurie prisijungė prie pirkimo.
35. Dalyviai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali
(tokią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų
aspektai). Perkančioji organizacija, viešojo pirkimo komisija (toliau vadinama – Komisija), jos nariai ar
ekspertai ir kiti asmenys negali atskleisti tiekėjo pateiktos informacijos, kurią tiekėjas nurodė kaip
konfidencialią. 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. Konfidencialia informacija taip pat negali būti laikoma pasiūlyme nurodyta
prekių, paslaugų ar darbų kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, pasiūlyme nurodyti subtiekėjai, 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.
Konfidencialius dokumentus tiekėjas nurodo pasiūlymo formoje, parengtoje pagal 1 priedą. Jei tiekėjas
nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios tiekėjo pasiūlyme nėra.
36. Pasiūlymas galioja jame tiekėjo nurodytą laiką. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei
90 dienų (nuo pasiūlymų pateikimui nustatytos dienos). Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas,
laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose. Kol nesibaigė pasiūlymų
galiojimo laikas, perkančioji organizacija turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai
nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą.
37. Dalyvis iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo
pasiūlymą. Norėdamas atšaukti ar pakeisti pasiūlymą, tiekėjas CVP IS pasiūlymo lange spaudžia „Atsiimti
pasiūlymą“. Norėdamas vėl pateikti atšauktą ir pakeistą pasiūlymą, tiekėjas turi jį pateikti iš naujo. Vėliau
toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, nebus pripažįstamas galiojančiu.
VI. PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS IR SUTARTIES ĮVYKDYMO
UŽTIKRINIMAS
38. Perkančioji organizacija nereikalauja pasiūlymo galiojimo užtikrinimo Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso nustatytais prievolių įvykdymo užtikrinimo būdais.
39. Tiekėjas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų po pirkimo sutarties su juo pasirašymo
dienos privalo Perkančiajai organizacijai pateikti sutarties įvykdymo užtikrinimą – Lietuvos Respublikoje ar
užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantiją ar Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotos
draudimo bendrovės laidavimo draudimą. Reikalaujama sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė – 5 procentai
pasiūlyme nurodytos sutarties kainos su PVM. Sutartis įsigalioja tiekėjui pateikus tinkamą sutarties
įvykdymo užtikrinimą. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti visą Sutarties galiojimo laikotarpį.
Tiekėjui nurodytu terminu nepateikus sutarties įvykdymo užtikrinimo, sutartį bus siūloma sudaryti Tiekėjui,
kurio pasiūlymas pagal sudarytą pasiūlymų eilę yra pirmas po Tiekėjo, atsisakiusio sudaryti sutartį.
VII. PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS
40. Tiesioginį ryšį dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo su tiekėjais CVP IS priemonėmis įgaliotas
palaikyti asmuo nurodytas 10 punkte. Susirašinėjimas vyks CVP IS priemonėmis.
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41. Pirkimo sąlygos gali būti paaiškinamos, patikslinamos tiekėjų iniciatyva, jiems CVP IS
susirašinėjimo priemonėmis kreipiantis į perkančiąją organizaciją. Tiekėjai turėtų būti aktyvūs ir pateikti
klausimus ar paprašyti paaiškinti pirkimo sąlygas iš karto jas išanalizavę, atsižvelgdami į tai, kad, pasibaigus
pasiūlymų pateikimo terminui, pasiūlymo turinio keisti nebus galima.
42. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva
paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas.
43. Atsakydama į kiekvieną tiekėjo pateiktą prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas, jeigu jis buvo
pateiktas nepasibaigus nustatytam terminui, arba aiškindama, tikslindama pirkimo sąlygas savo iniciatyva,
perkančioji organizacija turi paaiškinimus, patikslinimus paskelbti CVP IS ir išsiųsti visiems tiekėjams, kurie
prisijungė prie pirkimo, ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
Perkančioji organizacija tiek aiškindama, tikslindama pirkimo sąlygas savo iniciatyva, tiek tiekėjų iniciatyva
visus paaiškinimus ir patikslinimus skelbia CVP IS bei teikia visiems CVP IS priemonėmis prie pirkimo
prisijungusiems tiekėjams, bet nenurodo, kuris tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas.
44. Perkančioji organizacija nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų.
45. Tuo atveju, kai tikslinama paskelbta informacija, perkančioji organizacija atitinkamai
patikslina skelbimą apie pirkimą ir prireikus pratęsia pasiūlymų pateikimo terminą protingumo kriterijų
atitinkančiam terminui, per kurį tiekėjai, rengdami pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į patikslinimus. Jeigu
perkančioji organizacija pirkimo sąlygas paaiškina (patikslina) ir negali pirkimo sąlygų paaiškinimų
(patikslinimų) pateikti taip, kad visi kandidatai juos gautų ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki pasiūlymų
pateikimo termino pabaigos, perkelia pasiūlymų pateikimo terminą laikui, per kurį tiekėjai, rengdami
pirkimo pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į šiuos paaiškinimus (patikslinimus). Apie pasiūlymų pateikimo
termino pratęsimą pranešama patikslinant skelbimą. Pranešimai apie pasiūlymų pateikimo termino nukėlimą
taip pat paskelbiami CVP IS ir išsiunčiami suinteresuotiems tiekėjams, jeigu tokie yra žinomi perkančiajai
organizacijai.
VIII. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪROS
46. Su CVP IS priemonėmis teiktais tiekėjų pasiūlymais pradinis susipažinimas (toliau vadinamas
– elektroninių vokų atplėšimo procedūra) vyks adresu: Kauno apskrities gestų kalbos vertėjų centre
, J. Gruodžio g, 31, Kaunas. Viešojo pirkimo komisijos posėdžio, kuriame vyks elektroninių vokų atplėšimo
procedūra, pradžia – 2014 m. lapkričio 28 d. 10:00 val.
47. Pradinio susipažinimo su pasiūlymais procedūroje turi teisę dalyvauti visi pasiūlymus pateikę
tiekėjai arba jų įgalioti atstovai (atstovas privalo turėti įgaliojimą ir asmens tapatybę patvirtinantį
dokumentą), taip pat viešuosius pirkimus kontroliuojančių institucijų atstovai. Elektroniniai vokai atveriami
ir tuo atveju, jei į elektroninių vokų atplėšimo posėdį tiekėjas ar jo įgaliotas atstovas neatvyksta.
48. Pradinio susipažinimo su pasiūlymais procedūroje dalyvaujantiems tiekėjams ar jų įgaliotiems
atstovams skelbiamas pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas, pasiūlyme nurodyta kaina ir pranešama, ar
pasiūlymas pateiktas perkančiosios organizacijos nurodytomis elektroninėmis priemonėmis, CVP IS
priemonėmis pateiktų pasiūlymų būklė: ar nebuvo užregistruota neteisėtos prieigos prie CVP IS
priemonėmis pateiktų pasiūlymų atvejų (jei yra – jų skaičius). Ši informacija pateikiama ir posėdyje
nedalyvavusiems, tačiau pageidavimą gauti informaciją CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pareiškusiems,
pasiūlymą pateikusiems tiekėjams.
49. Tuo atveju, kai pasiūlymo kaina išreikšta skaičiais (nurodyta pasiūlymo formoje ir (arba) CVP
IS langelyje „Pasiūlymo kaina“) neatitinka pasiūlymo kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina,
nurodyta žodžiais.
50. Kiekvienas elektroninių vokų atplėšimo procedūroje dalyvaujantis tiekėjas ar jo įgaliotas
atstovas turi teisę asmeniškai susipažinti su viešai perskaityta informacija, tačiau supažindindama su šia
informacija perkančioji organizacija negali atskleisti tiekėjo pasiūlyme esančios konfidencialios
informacijos, kurią nurodė tiekėjas.
51. Tolesnes pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija,
tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.
IX. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS
52. Komisija tikrina tiekėjų pasiūlymuose pateiktų kvalifikacijos duomenų atitiktį pirkimo
sąlygose nustatytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams. Jeigu Komisija nustato, kad tiekėjo
pateikti kvalifikacijos duomenys yra neišsamūs arba netikslūs, ji privalo CVP IS susirašinėjimo priemonėmis
prašyti tiekėjo juos papildyti arba paaiškinti per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą. Jeigu
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perkančiosios organizacijos prašymu tiekėjas nepatikslino pateiktų netikslių ir neišsamių duomenų apie savo
kvalifikaciją, perkančioji organizacija atmeta tokį pasiūlymą.
53. Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio tiekėjo minimalių
kvalifikacijos duomenų atitikties pirkimo sąlygose nustatytiems reikalavimams ir kiekvienam iš jų CVP IS
susirašinėjimo priemonėmis praneša apie šio patikrinimo rezultatus. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo
procedūrose turi tik tie tiekėjai, kurių kvalifikacijos duomenys atitinka perkančiosios organizacijos keliamus
reikalavimus.
54. Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai CVP IS susirašinėjimo priemonėmis
paprašius, tiekėjai privalo per Komisijos nurodytą terminą pateikti CVP IS susirašinėjimo priemonėmis
papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės. Perkančioji organizacija negali prašyti, siūlyti arba
leisti pakeisti pasiūlymo esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo sąlygose
nustatytų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų juos atitinkantis.
55. Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo
klaidų, ji 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.
56. Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, 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, vadovaujasi Viešųjų pirkimų įstatymo
40 straipsnio 2 ir 3 dalyse įtvirtintomis nuostatomis, Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2009 m. rugsėjo
30 d. įsakymu Nr. 1S-96 (Žin., 2009, Nr. 119-5131) patvirtintu Pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar
darbų neįprastai mažos kainos apibrėžimu. Jei tiekėjas kainos nepagrindžia, jo pasiūlymas atmetamas. Apie
tokio atmetimo priežastis perkančioji organizacija informuoja Viešųjų pirkimų tarnybą, fiksuodama pirkimo
procedūros ataskaitoje.
57. Kvalifikacijos duomenų patikslinimai, pasiūlymo turinio paaiškinimai, pasiūlyme nurodytų
aritmetinių klaidų pataisymai, neįprastai mažos kainos pagrindimo dokumentai yra pateikiami tik CVP IS
susirašinėjimo priemonėmis.
58. Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:
58.1. pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių
kvalifikacijos reikalavimų ar perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar
neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją;
58.2. pasiūlymą pateikęs tiekėjas per nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo
dienos, nepatikslino, nepapildė ar nepateikė pirkimo dokumentuose nurodytų kartu su pasiūlymu teikiamų
dokumentų: tiekėjo įgaliojimo asmeniui pasirašyti paraišką ar pasiūlymą, jungtinės veiklos sutarties ir pan.;
58.3. pasiūlymas neatitiko pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų (tiekėjo pateikta techninė
specifikacija neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų; nepateiktas arba pateiktas netinkamas
pasiūlymo galiojimo užtikrinimas (jei toks yra reikalaujamas); pasiūlymo/dokumentų nepateikė ir/ar nepasirašė
pirkimo sąlygose nurodytu būdu ir pan.);
58.4. tiekėjas per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar)
nepaaiškino pasiūlymo. Šiuo atveju jo pasiūlymas atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose
nustatytų reikalavimų;
58.5. visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per didelės,
perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos;
58.6. tiekėjo pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža ir tiekėjas perkančiosios
organizacijos prašymu nepateikė tinkamo kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė
neįprastai mažos kainos;
58.7. pasiūlymas buvo pateiktas ne perkančiosios organizacijos nurodytomis elektroninėmis
priemonėmis;
58.8. tiekėjas pateikė daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja
teikiant kelis pasiūlymus. Laikoma, kad tiekėjas pateikė daugiau kaip vieną pasiūlymą, jeigu tą patį
pasiūlymą pateikė ir raštu (popierine forma, vokuose), ir naudodamasis CVP IS priemonėmis;
58.9. yra pateikęs melagingą informaciją.
X. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
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59. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos litais. Jeigu pasiūlyme nurodyta kaina eurais,
ji atitinkamai bus perskaičiuojama pagal Pasiūlymo pateikimo dieną galiojantį oficialų lito ir euro santykį,
patvirtintą Lietuvos banko ir skelbiamą oficialiame Lietuvos banko internetiniame puslapyje www.lb.lt.
Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.
XI. SPRENDIMAS DĖL PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMO
60. Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę ir
laimėjusiais pasiūlymais pripažįstami pirmi 4 pasiūlymų eilėje esantys pasiūlymai, jei yra keturi ar daugiau
perkančiosios organizacijos nustatytus kvalifikacijos reikalavimus atitinkančių ir priimtinus pasiūlymus pateikusių
tiekėjų. Tuo atveju, kai pasiūlymą konkursui pateikia tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo
pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu tiekėjas atitinka perkančiosios organizacijos keliamus minimalius
kvalifikacijos reikalavimus, o jo pasiūlymas atitinka kitus pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus.
Pasiūlymai šioje eilėje surašomi kainos didėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra vienodos
palyginamosios kainos, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas CVP IS
priemonėmis pateiktas anksčiausiai.
61. Suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams nedelsiant pranešama apie
priimtą sprendimą sudaryti pirkimo sutartį, pateikiama pirkimo sąlygų 60 punkte nurodytos atitinkamos
informacijos, kuri dar nebuvo pateikta pirkimo procedūros metu, santrauka ir nurodoma nustatyta pasiūlymų
eilė, laimėjęs pasiūlymas, tikslus atidėjimo terminas. Jei bus nuspręsta nesudaryti pirkimo sutarties (pradėti
pirkimą iš naujo), minėtame pranešime nurodomos tokio sprendimo priežastys.
62. Perkančioji organizacija, gavusi kandidato ar dalyvio raštu pateiktą prašymą, turi nedelsdama
nurodyti:
62.1. kandidatui – jo paraiškos atmetimo priežastis;
62.2. dalyviui, kurio pasiūlymas nebuvo atmestas, – laimėjusio pasiūlymo charakteristikas ir
santykinius pranašumus, dėl kurių šis pasiūlymas buvo pripažintas geriausiu, taip pat šį pasiūlymą pateikusio
dalyvio ar preliminariosios sutarties šalių pavadinimus;
62.3. dalyviui, kurio pasiūlymas buvo atmestas, pasiūlymo atmetimo priežastis, taip pat priežastis,
dėl kurių priimtas sprendimas dėl nelygiavertiškumo.
63. Perkančioji organizacija šių pirkimo sąlygų 62 punkte nurodytu atveju negali teikti
informacijos, jei jos atskleidimas prieštarauja teisės aktams, kenkia visuomenės interesams, teisėtiems
tiekėjų komerciniams interesams arba trukdo užtikrinti sąžiningą konkurenciją, taip pat neteikiama tokia
informacija, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią.
64. Pirkimo sutartis sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigė atidėjimo terminas (15
dienų laikotarpis nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo dienos). Atidėjimo terminas gali
būti netaikomas, kai vienintelis suinteresuotas dalyvis yra tas, su kuriuo sudaroma pirkimo sutartis, ir nėra
suinteresuotų kandidatų.
65. Jeigu tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti sutartį, raštu atsisako ją sudaryti, arba iki
perkančiosios organizacijos nurodyto laiko tiekėjas nepasirašo sutarties, arba atsisako sudaryti sutartį
pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti sutartį. Tuo atveju
perkančioji organizacija siūlo sudaryti sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pasiūlymų eilėje yra pirmas po
4 (keturių) tiekėjų, kurių bent vienas atsisakė sudaryti sutartį.
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XII. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA
66. Tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti perkančiosios organizacijos
sprendimus ar veiksmus, pirmiausia turi pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai Viešųjų pirkimų
įstatymo V skyriuje nustatyta tvarka. Pretenzija turi būti pateikta CVP IS priemonėmis. Perkančiosios
organizacijos sprendimas, priimtas išnagrinėjus tiekėjo pretenziją, gali būti skundžiamas teismui Viešųjų
pirkimų įstatymo V skyriuje nustatyta tvarka.
67. Perkančioji organizacija nagrinėja tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo
sutarties sudarymo dienos.
68. Perkančioji organizacija, gavusi pretenziją, nedelsdama sustabdo pirkimo procedūrą, kol bus
išnagrinėta ši pretenzija ir priimtas sprendimas. Perkančioji organizacija negali sudaryti pirkimo sutarties anksčiau
negu po 15 dienų nuo rašytinio pranešimo apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo pretenziją pateikusiam tiekėjui,
suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams dienos.
69. Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti pretenziją ir priimti motyvuotą sprendimą ne
vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos, o apie priimtą sprendimą ne vėliau kaip kitą
darbo dieną raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems
dalyviams, taip pat juos informuoti apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą.
70. Tiekėjas, pateikęs prašymą ar pareiškęs ieškinį teismui, privalo nedelsdamas, bet ne vėliau
kaip per 3 darbo dienas elektroninėmis priemonėmis ar pasirašytinai per kurjerį pateikti perkančiajai
organizacijai prašymo ar ieškinio kopiją su priėmimo žyma ar kitais gavimo teisme įrodymais.
71. Jeigu dėl tiekėjo prašymo pateikimo ar ieškinio pareiškimo teismui pratęsiami anksčiau
tiekėjams pranešti pirkimo procedūrų terminai, apie tai perkančioji organizacija išsiunčia tiekėjams
pranešimus ir nurodo terminų pratęsimo priežastis.
72. Perkančioji organizacija, sužinojusi apie teismo sprendimą dėl tiekėjo prašymo ar ieškinio,
nedelsdama raštu informuoja suinteresuotus kandidatus ir suinteresuotus dalyvius apie teismo priimtus
sprendimus.
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Pirkimo sąlygų 1 priedas
Herbas arba prekių ženklas
(Tiekėjo pavadinimas)
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi
duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei
juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)
Kauno apskrities gestų kalbos vertėjų centrui
PASIŪLYMAS PIRKIMUI
„KAPITALINIO REMONTO DARBŲ PIRKIMAS“
____________
(Data)
_____________
(Sudarymo vieta)
Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų
grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų
grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
Telefono numeris
Fakso numeris
El. pašto adresas
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1) supaprastinto atviro konkurso skelbime, skelbtame CVP IS, pirkimo numeris 000000.
2) supaprastinto atviro konkurso sąlygose ir kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose,
papildymuose).
Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus paslaugų tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis apie tai turi
nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą.
Jei pasiūlymo suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.
Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina apskaičiuojama dauginant "Kaina iš viso su PVM" ir "Rangovo
taikomas koeficientas". Bendra pasiūlymo kaina bus naudojama tik konkurso laimėtojams atrinkti, o
pasiūlyme konkurso dalyvių pritaikytas koeficientas bus naudojamas visą sutarties galiojimo laikotarpį
visiems Užsakovo perkamiems statybos darbams, medžiagoms ir įrengimams, vadovaujantis vėliausios
redakcijos rekomendacijomis dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo.
Jei darbų pirkimo sutarčiai vykdyti Rangovas pasitelks subrangovus, pagrindinius darbus privalės atlikti
Rangovas. Perkančioji organizacija nustato, kad Pagrindiniai darbai bus Statybos remonto darbai bei
Elektros instaliacija ir apšvietimas, likusius darbus galės atlikti subrangovai. Už subrangovų veiklos
koordinavimą, darbo kokybę, darbų saugą bus atsakingas Rangovas.
3. Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes
nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose.
4.*** Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subtiekėjus:
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Eil.
Nr.

Subtiekėjo pavadinimas

Paslaugos (pavadinimas ir dalis procentais),
kurioms pasitelkiami subtiekėjai

***Pildyti tuomet, jei bus sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai.
5)**** Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:
Eil.
Nr.

Pateikto dokumento pavadinimas

****Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad
konfidencialus yra pasiūlyme pateikti įkainiai arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.
Šiame pasiūlyme pateikti dokumentai:
Eil.
Nr.

Pateiktų dokumentų pavadinimas

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

______________________________________________________
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)
*Pildydamas šią formą tiekėjas turi pateikti visą aukščiau prašomą informaciją. Tiekėjui išbraukus formoje
esančias nuostatas, jo pasiūlymas bus atmestas, išskyrus 4 ir 5 punktus. 4 ir 5 punktų tiekėjas gali nepildyti
arba juos išbraukti. Jei tiekėjas 4 ir (ar) 5 punktų neužpildo arba juos išbraukia, laikoma kad jis sutarčiai
vykdyti subtiekėjų nepasitelks/ pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.
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Pirkimo sąlygų 2 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 pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)
__________________________
(Adresatas (perkančioji organizacija))
TIEKĖJO DEKLARACIJA
_____________ Nr.______
(Data)
_____________
(Sudarymo vieta)
1. Aš, ______________________________________________________________ ,
(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)
tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a))_____________________________ ,
(Tiekėjo pavadinimas)
dalyvaujantis (-i) ______________________________________________________________
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
atliekamame _________________________________________________________________
(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris, pirkimo būdas)
___________________________________________________________________________ ,
skelbtame ___________________________________________________________________________ ,
(Leidinio pavadinimas, kuriame paskelbtas skelbimas apie pirkimą, data ir numeris)
nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia priverstinio
likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, taip pat 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 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. 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. 4102; 2008, Nr. 81-3179) pateiktas pasiūlymas bus atmestas.
3. Tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.
4. Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildo kiekvienas ūkio
subjektas.
(Deklaraciją sudariusio
pareigų pavadinimas)

asmens

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)
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Pirkimo sąlygų 3 priedas

KAPITALINIO REMONTO DARBŲ
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Statybos (kapitalinio remonto) darbai turi būti atlikti pagal Techninį projektą, kuris
pateiktas šių pirkimo dokumentų 5 priede, taip pat vadovaujantis Statybos (kapitalinio remonto)
darbų rangos sutarties projekto nuostatomis. Darbų kiekių žiniaraščiai nebus vertinami Pirkimo
procedūrų metu.
Techninio projekto specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose ar kiekių
žiniaraščiuose galimai nurodyti medžiagų/įrangos gamintojai ar prekės ženklai yra tik informacinio
pobūdžio, ir rangovas nėra įpareigotas siūlyti ir/ar naudoti šių gamintojų produkciją.
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Pirkimo sąlygų 4 priedas
_______________________________________________________
(rangovo pavadinimas)
PER 5 PASKUTINIUS METUS ĮVYKDYTŲ IR/ARBA VYKDOMŲ SUTARČIŲ,
SUSIJUSIŲ SU PIRKIMO OBJEKTU,
SĄRAŠAS
Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų
grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė,
surašomi visi dalyvių adresai/
Asmens, pasirašiusio pasiūlymo formą ir patį
pasiūlymą bendrai CVP IS saugiu elektroniniu parašu,
vardas, pavardė, pareigos
Telefono numeris
Fakso numeris
El. pašto adresas
Interneto svetainės adresas (jei toks yra)
Sutarties sudarymo data
Sutarties įvykdymo data (jei įvykdyta)
Trumpas sutarties objekto aprašymas: objektas,
objekto unikalus kodas, adresas
Įvykdytos sutarties (įvykdytos sutarties dalies) vertė
(Lt) su PVM
Užsakovo pavadinimas
Užsakovo adresas, užsakovo atstovo pareigos, vardas,
pavardė, tel. numeris, el. pašto adresas
Man žinoma, kad jeigu Perkančioji organizacija nustatytų, jog aukščiau pateikti duomenys yra
neteisingi ________________ (tiekėjo pavadinimas)________________ pateiktas pasiūlymas bus
nenagrinėjamas ir atmestas.
Man taip pat žinoma, kad jeigu perkančioji organizacija nustatytų, jog aukščiau pateikti
duomenys yra neteisingi arba pateikiami dokumentai yra suklastoti, ji gali kreiptis į teismą ir išieškoti iš
_____________________________________ padarytus nuostolius.
(tiekėjo pavadinimas)

______________________________________________________________________________
(Pareigos, parašas, vardas ir pavardė)
* CVP IS priemonėmis turi būti pateikta šio pasirašyto dokumento skaitmeninė kopija. Atsižvelgiant į
tai, kad visas pasiūlymas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai elektroniniu
parašu pasirašyti neprivaloma.
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_______________________________________________________
(rangovo pavadinimas)
NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO OBJEKTUOSE ĮVYKDYTŲ IR/ARBA
VYKDOMŲ SUTARČIŲ
SĄRAŠAS
Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų
grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė,
surašomi visi dalyvių adresai/
Asmens, pasirašiusio pasiūlymo formą ir patį
pasiūlymą bendrai CVP IS saugiu elektroniniu parašu,
vardas, pavardė, pareigos
Telefono numeris
Fakso numeris
El. pašto adresas
Interneto svetainės adresas (jei toks yra)
Sutarties sudarymo data
Sutarties įvykdymo data (jei įvykdyta)
Trumpas sutarties objekto aprašymas: objektas,
objekto unikalus kodas, adresas
Įvykdytos sutarties (įvykdytos sutarties dalies) vertė
(Lt) su PVM
Užsakovo pavadinimas
Užsakovo adresas, užsakovo atstovo pareigos, vardas,
pavardė, tel. numeris, el. pašto adresas

Man žinoma, kad jeigu Perkančioji organizacija nustatytų, jog aukščiau pateikti duomenys yra
neteisingi ________________ (tiekėjo pavadinimas)________________ pateiktas pasiūlymas bus
nenagrinėjamas ir atmestas.
Man taip pat žinoma, kad jeigu perkančioji organizacija nustatytų, jog aukščiau pateikti
duomenys yra neteisingi arba pateikiami dokumentai yra suklastoti, ji gali kreiptis į teismą ir išieškoti iš
_____________________________________ padarytus nuostolius.
(tiekėjo pavadinimas)

(Tiekėjo arba jo įgalioto
asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

* CVP IS priemonėmis turi būti pateikta šio pasirašyto dokumento skaitmeninė kopija. Atsižvelgiant į
tai, kad visas pasiūlymas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai elektroniniu
parašu pasirašyti neprivaloma.
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Šalių parašai:

Užsakovo vardu:

Rangovo vardu:

_____________________

_____________________

Už Sutarties vykdymą atsakingas asmuo:
__________________________
(Pareigos, vardas, pavardė, parašas, data)
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Pirkimo sąlygų 5 priedas
TECHNINIS PROJEKTAS
Techninio projekto sudėtis:

Nr.

Bylos pavadinimas

1

<nurodyti>

2

<nurodyti>

3

<nurodyti>

4

<nurodyti>

5

<nurodyti>

6

<nurodyti>

7

<nurodyti>

8

<nurodyti>

9

<nurodyti>

10

<nurodyti>

11

<nurodyti>

...

<nurodyti>

Kapitalinio remonto darbų techninis projektas (skenuotas dokumentas elektroninėje
formoje) pridedamas atskiru failu.

24

Pirkimo sąlygų 6 priedas
STATYBOS DARBŲ RANGOS SUTARTIS Nr. _________
(naujos statybos ar rekonstravimo darbams, kai statybos darbai perkami pagal užsakovo parengtą techninį
projektą, darbo projektą rengia rangovas ir taikomi fiksuotos kainos kainodaros principai)
Kaunas, 2014
Kauno apskrities gestų kalbos vertėjų centras, atstovaujamas direktorės Ramunės Leonavičienės, veikiančios
pagal _______________, (toliau – Užsakovas) ir _______________, atstovaujama [pareigos, vardas,
pavardė], veikiančio (-ios) pagal ____________, (toliau – Rangovas), ir toliau kartu vadinami Šalimis, o
kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią Statybos rangos darbų sutartį (toliau – Sutartis).
SĄVOKOS
1.1

Darbai – darbai, kuriuos pagal Sutartį privalo atlikti Rangovas.

1.2

Darbų pradžia – Statybvietės perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo data.

1.3

Darbų atlikimo terminas – laikas, skaičiuojamas nuo Darbų pradžios iki Darbų perdavimo
Užsakovui, įskaitant Statybos užbaigimo akto pasirašymą. .

1.4

Darbų perdavimo-priėmimo aktas – dokumentas, įforminantis Darbų perdavimą-priėmimą,
pasirašomas vadovaujantis Sutarties sąlygų 8.2. punktu, prieš surašant baigto statyti (rekonstruoti)
statinio Statybos užbaigimo aktą.

1.5

Išlaidos – visos pagrįstai Statybvietėje ar už jos ribų patirtos Rangovo tiesioginės ir netiesioginės
išlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. Į išlaidas negali būti įskaičiuojamos negautos
pajamos.

1.6

Įranga – prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jų dalį.

1.7

Medžiagos – visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jų dalį (išskyrus Įrangą).

1.8

Projektas:
1.8.1. statinio techninis projektas (toliau – Techninis projektas) – Projekto pirmasis ir
pagrindinis etapas, kurio sprendiniai detalizuojami statinio darbo projekte. Techninis
projektas parengtas Užsakovo projektuotojo ir yra šios Sutarties dalis ir yra privalomas
Rangovui;
1.8.2. statinio darbo projektas (toliau – Darbo projektas) – Projekto antrasis etapas,
Techninio projekto tąsa, kuriame detalizuojami Techninio projekto sprendiniai ir pagal
kurį atliekami statybos darbai. Darbo projektą rengia Rangovas.

1.9

Rangovo įrengimai – visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonės bei kiti daiktai, reikalingi
Darbams vykdyti, užbaigti ir bet kuriems defektams ištaisyti. Rangovo įrengimams nepriskiriama
Įranga, Medžiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jų dalį.

1.10

Rangovo personalas – visas personalas, kurį Rangovas įdarbina Statybvietėje, tame tarpe gali būti
darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo įdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis
Rangovui vykdyti Darbus.

1.11

Statinio statybos techninės priežiūros vadovas – asmuo, paskirtas Užsakovo organizuoti statinio
statybos techninę priežiūrą, kurios tikslas – kontroliuoti, ar statinys statomas pagal Projektą, ar
statybos metu laikomasi Sutarties sąlygų, LR teisės aktų, normatyvinių statybos techninių
dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų.
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1.12

Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas – architektas, statybos inžinierius, vadovaujantis
Techninio projekto dalių vykdymo priežiūros vadovams ir prižiūrintis Techninio projekto
sprendinių įgyvendinimą Darbų vykdymo metu.

1.13

Statybos užbaigimo aktas – STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ nustatyta tvarka sudarytos
statybos užbaigimo komisijos surašytas dokumentas, patvirtinantis, kad statinys pastatytas ar
rekonstruotas pagal Projekto sprendinius.

1.14

Statybvietė – Darbų vykdymo vieta ar vietos, į kurias turi būti pristatoma Įranga bei Medžiagos, ir
kurios ribos apibrėžiamos perduodant Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę vadovaujantis
Sutarties sąlygų 4.1. punktu.

1.15

Subrangovas - kuris nors asmuo, Rangovo nurodytas konkurso dokumentuose, Sutartyje įvardintas
kaip Subrangovas, arba kiti asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalį Darbų.

1.16

Sutarties kaina – Sutarties 9.1 punkte nurodyta suma, kuri turi būti sumokėta Rangovui už
savalaikį, tinkamą bei pagal Sutartį Darbų vykdymą bei jų baigimą ir bet kurių defektų ištaisymą.

1.17

Užsakovo personalas – visi Užsakovui dirbantys asmenys arba įgalioti Užsakovo, taip pat kitas
personalas, apie kurį Užsakovas pranešė Rangovui kaip apie Užsakovo personalą.

1.18

Žiniaraštis (Veiklų sąrašas) – Darbų grupių (etapų) sąrašas, užpildytas Rangovo siūlomomis
Darbų kainomis.

1.19

Kitos vartojamos sąvokos atitinka sąvokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse,
Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme.
SUTARTIES DALYKAS

1.1.

Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytą Darbų atlikimo terminą atlikti pastato,
esančio Laisvės al. 56 Kaune, kapitalinio remonto darbus pagal parengtą techninį projektą,
įskaitant darbo projekto bei statybos darbų organizavimo projektą, atlikti ir perduoti Darbus kaip
numatyta Sutartyje bei ištaisyti defektus, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas
sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui
Sutarties kainą.
BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1.

Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos įstatymai, poįstatyminiai teisės
aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

3.2.

Šiame punkte pateikiami Sutartį sudarantys dokumentai, kurie turi būti suprantami kaip
paaiškinantys vienas kitą. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentų pirmumas:
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.

šios Sutarties sąlygos;
Techninis projektas;
Žiniaraštis (Veiklų sąrašas);
kiti dokumentai (jeigu yra).

Jei Sutarties dokumentuose numatyti Darbų kiekiai (mato vienetais), tai jie yra orientaciniai.
Faktiniai Darbų kiekiai, reikalingi Techninio projekto įvykdymui, negali apimti daugiau/mažiau
kaip 10 % Sutarties dokumentuose nurodytų preliminarių Darbų kiekių. Faktiniai Darbų kiekiai,
viršijantys nurodytą procentą, turi būti perkami papildomai ar atsisakomi pagal 10.1 punktą.
3.3.

Rangovas Sutarties informaciją privalo laikyti privačia ir konfidencialia, išskyrus tai, ko reikia
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sutartinėms prievolėms atlikti arba galiojantiems įstatymams vykdyti. Rangovas, be išankstinio
Užsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad būtų paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie
Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.
3.4.

Sutarties įsigaliojimas - Sutartis įsigalioja Sutarties Šalims pasirašius Sutartį ir Rangovui pateikus
tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Sutartis galioja iki visiško Sutartyje numatytų
įsipareigojimų įvykdymo.

3.5.

Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties
sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos
sutikimas. Gali būti kreipiamasi tik dėl tokių Sutarties sąlygų, kurių keitimo aplinkybių atsiradimo
pirkimo Sutarties Šalys negalėjo numatyti pasiūlymo pateikimo, Sutarties sudarymo metu,
aplinkybių negali kontroliuoti ir jų kilimo rizikos neprisiėmė nei viena iš Sutarties Šalių. Sutarties
sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis.

3.6.

Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas turi būti siunčiami
faksu, paštu arba elektroniniu paštu, jų originalus visais atvejais įteikiant Užsakovui ir (ar) Rangovui
pasirašytinai ar siunčiant registruotu/kurjeriniu paštu kiekvienam iš jų Sutartyje nurodytu adresu. Apie
savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 5
(penkias) kalendorines dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu privalo pranešti kitai Šaliai. Šalių
adresai susirašinėjimui nurodyti šios Sutarties 15.2. punkte.
UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

4.1.

Užsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę ne vėliau kaip per 3 dienas
nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Statybvietė yra perduodama Šalims pasirašant Statybvietės
perdavimo ir priėmimo aktą STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ nustatyta tvarka. Jeigu Užsakovas
šiame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavė Statybvietės Rangovui, Rangovas privalo raštu
pranešti Užsakovui, kad negali pradėti Darbų.

4.2.

Užsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris vadovaudamasis
STR 1.09.05:2002 „Statinio statybos techninė priežiūra“ vykdys Darbų techninę priežiūrą.

4.3.

Užsakovas statybos techninių reglamentų nustatyta tvarka turi būti gavęs (arba turi gauti) statybą
leidžiantį dokumentą bei perduoti jį Rangovui. Užsakovas taip pat privalo teikti reikiamus
pranešimus, paraiškas, dalyvauti posėdžiuose bei Darbo projekto rengime, Darbų vykdymo bei
Statybos užbaigimo akto išdavimo metu. Užsakovas privalo apsaugoti ir užtikrinti, kad Rangovas
nepatirtų nuostolių dėl šioje pastraipoje minimų dokumentų nebuvimo ar Užsakovo funkcijų
nevykdymo.

4.4.

Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su Rangovu bei laikytųsi darbo
saugos reikalavimų Statybvietėje.

4.5.

Užsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangovą, Rangovo personalą ir atitinkamus jų
atstovus nuo pretenzijų, kompensacijų, nuostolių ir išlaidų, susijusių su bet kurio asmens
sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylančius arba atsiradusius dėl Užsakovo kaltės.

4.6.

Užsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:
4.6.1. Užsakovo naudojimasis bet kuria Darbų dalimi iki Darbų perdavimo Užsakovui dienos,
įskaitant Statybos užbaigimo akto pasirašymą;
4.6.2. klaidos, netikslumai ar trūkumai Techniniame projekte, išskyrus aplinkybes, nurodytas 10.1
punkte.
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RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ
5.1.

Rangovas privalo parengti Darbo projektą, vykdyti ir užbaigti Darbus pagal Sutartį,
vadovaudamasis Techniniame projekte numatyta Darbų apimtimi, techninėmis specifikacijomis ir
brėžiniais, laikydamasis Žiniaraštyje (Veiklos sąraše) pateikto grafiko, Lietuvos Respublikoje
galiojančių įstatymų, poįstatyminių aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir Statybos
techninių reglamentų reikalavimų.

5.2.

Rangovas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus
leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje
Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis.

5.3.

Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, patikimumą
bei darbų saugą visu Darbų vykdymo laikotarpiu.

5.4.

Rangovas vadovaudamasis Techninio projekto sprendiniais privalo parengti Darbo projektą. Darbo
projektą turi rengti kvalifikuoti projektuotojai, inžinieriai, turintys atitinkamą galiojantį
kvalifikacijos atestatą.
Rangovo parengtas Darbo projektas turi būti pateiktas Statinio statybos techninės priežiūros vadovui
patvirtinti, kuris, ne vėliau kaip per 10 dienų, gali:
5.4.1. pranešti, kad Darbo projektas neatitinka Sutarties (ir nurodyti, kas neatitinka).
Netinkami sprendiniai turi būti Rangovo sąskaita ištaisyti ir pateikti pakartotinai
peržiūrai, arba
5.4.2. pranešti Rangovui, kad Darbo projektas patvirtintas.
Jeigu per nustatytą terminą Statinio statybos techninės priežiūros vadovas pastabų nepateikia,
Rangovas įgauna teisę prašyti Darbų atlikimo termino pratęsimo.

5.5.

Rangovas privalo pataisyti Darbo projekto konstrukcinės dalies sprendinius pagal ekspertizės
pateiktas pastabas. Rangovas privalo apsaugoti ir užtikrinti, kad Užsakovas nenukentėtų ir nepatirtų
nuostolių dėl šioje pastraipoje minimų reikalavimų Rangovui nevykdymo.

5.6.

Iki Darbų pradžios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka
atestuotą Statybos darbų vadovą, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.08.02:2002
„Statybos darbai“.

5.7.

Rangovas, dalį Darbų perduodamas Subrangovams, yra atsakingas už Subrangovo, jo įgaliotų
atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar
neveikimą.

5.8.

Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, panaudodamas visas
savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali turėti įtakos Sutarties
kainai arba Darbams. Turi būti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo
sutartinius įsipareigojimus ir visa, kas būtina tinkamam Darbų vykdymui ir užbaigimui.

5.9.

Rangovas privalo apsaugoti Užsakovo turtą dėl nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusių
dėl Rangovo veiksmų. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo priemonių,
kad Rangovo įrengimai ir personalas būtų tik Statybvietėje ir bet kokiose papildomose patalpose,
kurias Užsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandėliavimui ar
administracinėms reikmėms.

5.10.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:
5.10.1. savo sąskaita pašalinti iš Statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles;
5.10.2. sandėliuoti arba išvežti perteklines Medžiagas ir nereikalingus Rangovo įrengimus;
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5.10.3. valyti ir prižiūrėti patekimo į Statybvietę kelius, koridorius, laiptines ir aplinką nuo
šiukšlių, dulkių ar kitų teršalų. Statybvietė ir visos tokios patekimui į Statybvietę
naudojamos patalpos bei keliai turi būti saugūs, paženklinti įspėjamaisiais ženklais
ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi
būti atsakingas už bet kokį šių patalpų ar kelių remontą, kurio gali prireikti dėl
Rangovo veiksmų.
5.11.

Rangovui Darbams vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kokį
saugiai, be neigiamos įtakos Užsakovui galima gauti Statybvietėje ar šalia jos. Rangovas privalo
įrengti apskaitos prietaisus ir apmokėti Užsakovui už sunaudotą vandenį bei elektrą rinkos
kainomis, kurias Užsakovas moka energetinių išteklių tiekimo įmonėms.

5.12.

Rangovo personalas turi būti kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamam Darbų vykdymui.
Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą, kuris nekompetentingai ar
aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai
darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

5.13.

Rangovas privalo naudoti tik Darbų vykdymui ir naudojimo sąlygoms tinkamą Įrangą ir Medžiagas
pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

5.14.

Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo
informuoti Statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris patikrina, apžiūri ir jeigu reikia
priima bandymų rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai raštu
nepranešęs Statinio statybos techninės priežiūros vadovui, tai, Statinio statybos techninės priežiūros
vadovui pareikalavus, Rangovas savo sąskaita privalo tą Darbą atidengti patikrinimui.

5.15.

Rangovas privalo apsirūpinti visais prietaisais, įrengimais, instrumentais, darbo jėga, medžiagomis
ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darbų įvykdymo dokumentus (išpildomieji atliktų
Darbų brėžiniai, geodezinės nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos techninės
priežiūros vadovui prieš atliekant bandymus), eksploatacijos ir priežiūros instrukcijas, kurie
reikalingi bet kokių Darbų dalių bandymams atlikti. Rangovas privalo pranešti Statinio statybos
techninės priežiūros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne vėliau kaip prieš 3
darbo dienas. Bandymai turi būti laikomi atlikti, kai jų rezultatus patvirtina Statinio statybos
techninės priežiūros vadovas.

5.16.

Jeigu, atlikus patikrinimą, matavimą ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Įranga, Medžiagos
arba Darbų kokybė ar Darbo projektas yra su trūkumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka
Sutarties, tai Statinio statybos techninės priežiūros vadovas gali atmesti tą Darbo projekto dalį,
Įrangą, Medžiagas arba Darbų kokybę atitinkamai apie tai raštu pranešdamas Rangovui ir
nurodydamas priežastis. Tokiu atveju Rangovas privalo ištaisyti trūkumus, defektus ar pakeisti
Medžiagas ar Įrangą, kad šie atitiktų Sutartį.

5.17.

Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Užsakovą nuo visų pretenzijų, kompensacijų
susijusių su:
5.17.1. bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylančius arba atsiradusius
dėl Rangovo veiksmų vykdant Darbus, taisant defektus Darbų vykdymo metu.
5.17.2. bet kurios nuosavybės (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba
atsiradusiais dėl Rangovo arba jo personalo veiksmų, aplaidumo, tyčinio veiksmo
ar Sutarties pažeidimo.

5.18.

Rangovas privalo sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams bei Statinio statybos techninės priežiūros ir
Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovams lankytis rekonstruojamame objekte bei susipažinti
su visa Darbų dokumentacija.

5.19.

Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbų pradžios iki kol Darbai bus
perduoti Užsakovui ir LR įstatymų nustatyta tvarka bus išduotas Statybos užbaigimo aktas. Jeigu
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Darbams, Medžiagoms ar Įrangai padaroma žala arba jie prarandami, kai už jų priežiūrą atsako
Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina Užsakovui, tai Rangovas savo rizika ir
sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad Darbai, Medžiagos ar Įranga atitiktų Sutartį.
5.20.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos turi būti pakankamai išsamios, kad
Užsakovas galėtų naudoti, prižiūrėti, išmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Įrangą. Instrukcijose
turi būti aprašyta visa mechaninė ir elektrinė įranga, tiekta arba įrengta pagal šią Sutartį. Kartu turi
būti pateikti minėtos įrangos techniniai pasai.

5.21.

Rangovas iki Darbų pradžios privalo pateikti Užsakovui įrodymą, kad Rangovas ir jo projektuotojai
yra apdraudę savo civilinę atsakomybę ir pateikti draudimo liudijimų (polisų) tinkamai patvirtintas
kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darbų pradžios datos iki Darbų pabaigos
datos.

5.22.

Rangovas savo sąskaita privalo objekte įrengti informacinį stendą, vadovaudamasis Statybos
įstatymu ir Komisijos reglamento (EB) Nr. 1828/2006 8 straipsnio nuostatomis (detali informacija
http://www.esparama.lt), suderinęs jį su Užsakovu.
DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VĖLAVIMAS, SUSTABDYMAS

6.1.

Darbų atlikimo terminas yra 5 mėnesiai nuo Darbo pradžios. Rangovas iki Darbų atlikimo termino
pabaigos privalo atlikti visus Darbus, įskaitant pastato pridavimą valstybinei statybos ir teritorijų
planavimo inspekcijai.

6.2.

Rangovas Darbus vykdo pagal grafiką, nurodytą Žiniaraštyje (Veiklų sąraše). Darbų vykdymo
metu, atsižvelgiant į Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali būti koreguojamas.

6.3.

Jeigu Rangovas vėluoja atlikti bet kokią Darbų grupę pagal Žiniaraštyje (Veiklų sąraše) pateiktą
vykdymo grafiką ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą,
Užsakovas gali reikalauti delspinigių dėl vėlavimo, kurių dydis yra 0,02 % nuo konkrečios darbų
grupės kainos, nurodytos Žiniaraštyje (Veiklų sąraše), per dieną. Delspinigiai negali būti
reikalaujami, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo.

6.4.

Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas ne ilgiau nei vienam mėnesiui, o Darbų vykdymo
grafikas gali būti koreguotas tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dėl:
6.4.1. išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų (taikoma Darbams, kurių kokybė priklauso nuo
gamtinių sąlygų);
6.4.2. pakeitimų, atliekamų vadovaujantis Sutarties sąlygų 10.1 punkto nuostatomis;
6.4.3. bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui arba
Užsakovo personalui.

6.5.

Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai, ištaisyti defektai, pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas bei Statybos užbaigimo
aktas ir Užsakovui bus perduoti visi Statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai, kuriuos teisėtai
turi saugoti Užsakovas.

6.6.

Užsakovas, raštu nurodydamas, jog atsirado
aplinkybės, kurios nebuvo žinomos
pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris rangovas, gali bet kada nurodyti Rangovui
sustabdyti visų Darbų arba jų dalies vykdymą. Jeigu toks sustabdymas yra ne dėl Rangovo kaltės,
tai Darbų atlikimo terminas turi būti pratęsiamas tam Darbų atlikimo terminui, kuris Darbų
sustabdymo metu buvo likęs iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pabaigos. Šiame punkte
numatytu atveju Rangovas turi teisę į pagrįstai patirtų papildomų Išlaidų apmokėjimą.
6.7. Jeigu Rangovas vėluoja atlikti Darbus iki Darbų atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1
punkte, pabaigos ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą,
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Užsakovas reikalaus delspinigių dėl vėlavimo, kurių dydis yra [0,02 %] nuo Sutarties kainos per
dieną. Delspinigių nebus reikalaujama, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo.
SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS
7.1.

Sutarties įvykdymo užtikrinimą Rangovas privalo pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 10 dienų
nuo Sutarties pasirašymo. Jei Rangovas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia,
laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį. Užtikrinimo suma 5 procentai pasiūlyme nurodytos
sutarties kainos su PVM. Sutarties įvykdymo užtikrinimas įsigalioja Lietuvos Respublikoje ar
užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantiją ar Lietuvos Respublikoje ar užsienyje
registruotos draudimo bendrovės laidavimo draudimą banko garantijos arba draudimo bendrovės
laidavimo rašto išdavimo dieną ir turi galioti visą Sutarties galiojimo laikotarpį. Jei Sutarties
vykdymo laikotarpis yra pratęsiamas, atitinkamai turi būti pratęstas ir Sutarties įvykdymo
užtikrinimo galiojimas

7.2.

Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Užsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę dėl
to, kad Rangovas neįvykdė visų sutartinių įsipareigojimų ar vykdė juos netinkamai.

7.3.

Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo
įsipareigojimų, Užsakovas raštu turi pareikalauti Rangovo per 10 dienų pateikti naują užtikrinimą.
Jei Rangovas nepateikia naujo užtikrinimo, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį.

7.4.

Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas Rangovui per 10 dienų nuo Darbų pabaigos, nurodytos
Sutarties 6.5 punkte.
DARBŲ PERDAVIMAS-PRIĖMIMAS

8.1.

Užsakovas perima Darbus:
8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartį ir
8.1.2. kai pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas..
Rangovas, užbaigęs Darbus, su prašymu dėl Darbų perdavimo-priėmimo raštu privalo kreiptis į
Statinio statybos techninės priežiūros vadovą.

8.2.

Užsakovas užtikrina, kad Statinio statybos techninės priežiūros vadovas, gavęs Rangovo prašymą
pagal 8.1. punktą, per 10 dienų privalo:
8.2.1. kartu su Užsakovu atlikti bendrą Darbų apžiūrą ir patikrinimą, po kurio Statinio
statybos techninės priežiūros vadovas privalo parengti Rangovui Darbų perdavimopriėmimo aktą jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartį kartu
pridedant (jei reikia) defektų ir smulkių nebaigtų darbų, kurie neturės esminės
įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį, sąrašą. Tokiame sąraše turi būti nurodoma,
iki kada nebaigti Darbai ar defektai turi būti pašalinti. Darbų perdavimo-priėmimo
aktą pasirašo Užsakovas, Rangovas ir Statinio statybos techninės priežiūros
vadovas. Pasirašius Darbų perdavimo-priėmimo aktą Statinio statybos techninės
priežiūros vadovas kartu su Užsakovu privalo kreiptis į Valstybinę teritorijų
planavimo ir statybos inspekciją dėl Statybos užbaigimo procedūros pradėjimo;
arba
8.2.2. raštu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindą ir nurodant Darbus,
kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galėtų būti pasirašomas Darbų perdavimopriėmimo aktas bei pradėta Statybos užbaigimo procedūra.
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8.3.

Jeigu Statinio statybos techninis prižiūrėtojas neorganizuoja kreipimosi arba Užsakovas nesikreipia
į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją bei pagrįstai neatmeta Rangovo prašymo, ir
jeigu Darbai iš esmės atitinka Sutarties reikalavimus, tai Rangovas turi teisę reikalauti Darbų
atlikimo termino pratęsimo dėl tokio uždelsimo.

8.4.

Rangovas iki Statybos užbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo pašalinti iš Statybvietės
visus dar likusius Rangovo įrengimus, Medžiagų perteklių, šiukšles, laikinuosius statinius.
Komisijos tikrinamas statinys turi būti švarus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statinio
statybos techninės priežiūros vadovui, Užsakovui ir komisijai tinkamas darbo sąlygas statiniams
apžiūrėti, skirti būtiną reikalingą transportą bei specialią aprangą, pateikti statinio statybos
dokumentaciją, organizuoti komisijos nurodytus Bandymus ir ištaisyti nustatytus defektus.
SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMAS

9.1.

Sutarties kaina yra ...........................................................................................................................
litų, iš kurių PVM sudaro............................................................................... litų. Jei suma skaičiais
neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

9.2.

Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Užsakovas
privalo sumokėti Sutarties kainą.

9.3.

Išankstinio mokėjimo suma 30% Sutarties kainos litų. Rangovui sumokėtas išankstinis mokėjimas
turi būti grąžintas darant atskaitymus nuo kiekvieno tarpinio mokėjimo Rangovui sumos 5% dydžio
dalimis tol, kol išankstinis mokėjimas bus grąžintas.

9.4.

Apmokėjimo už tinkamai pagal Sutartį atliktus Darbus sumai nustatyti turi būti taikomos
Žiniaraštyje (Veiklų sąraše) nurodytos fiksuotos Darbų grupių (etapų) kainos.
Žiniaraštyje (Veiklų sąraše) nurodytos Darbų grupių (etapų) fiksuotos kainos gali būti sumokėtos
Rangovui dalimis atsižvelgiant į faktiškai atliktą to Darbo grupės (etapo) dalį, 9.5 ir 9.7 punktuose
numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo prašymu, Užsakovo atstovas - Statinio statybos techninis
prižiūrėtojas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupės (etapo) apimtį, turi įvertinti, kokia
Žiniaraštyje (Veiklų sąraše) numatyto Darbo grupės (etapo) dalis procentais yra faktiškai atlikta ir
pranešti Rangovui.

9.5.

Tarpiniam mokėjimui gauti, Rangovas privalo pateikti Užsakovui atliktų darbų akto du
egzempliorius ir PVM sąskaitą faktūrą. Užsakovas, gavęs šiame punkte minimus dokumentus, per
10 dienų privalo patvirtinti pasirašydamas atliktų darbų aktą išskyrus atvejus, jeigu:
9.5.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Užsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus atitinkamai
sumažinant to tarpinio mokėjimo sumą tokio netinkamo Darbo ištaisymo Išlaidų
arba netinkamo daikto pakeitimo dydžiu; ir (arba)
9.5.2. Rangovas pagal Sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba įsipareigojimo,
apie kurį jam atitinkamai buvo pranešęs Užsakovas. Tokiu atveju Užsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai
sumažinant tarpinio mokėjimo sumą to Darbo arba įsipareigojimo verte.
Jeigu Užsakovas per šiame punkte nustatytą terminą Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priežasčių, turi būti laikoma, kad Rangovo prašoma
apmokėti suma yra teisinga.

9.6.

Galutiniam mokėjimui gauti Rangovas gali pateikti mokėjimo dokumentus tik tada, kai Šalys
pasirašo Darbų perdavimo-priėmimo aktą ir Statybos užbaigimo aktą, bei Rangovas ištaiso visus
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smulkius defektus ir nebaigtus Darbus, įvardintus Darbų perdavimo-priėmimo metu.
9.7.

Užsakovas privalo mokėti Rangovui:
9.7.1. Išankstinio mokėjimo sumą per 30 dienų po Išankstinio mokėjimo užtikrinimo banko
garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto ir išankstinio mokėjimo
sąskaitos gavimo dienos. Jeigu Rangovas nepateikia išankstinio mokėjimo
užtikrinimo, tai išankstinis mokėjimas Rangovui neatliekamas;
9.7.2. sumą, patvirtintą Rangovo pateiktuose mokėjimo dokumentuose per 30 dienų nuo
Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų patvirtinimo.

9.8.

Jeigu Rangovas negauna mokėjimo, Sutarties sąlygų 9.7. punkte nurodytu terminu, tai jis turi teisę į
delspinigius. Delspinigių dėl vėluojančio mokėjimo dydis – 0,02% nuo laiku neapmokėtos sumos
per dieną.

9.9.

Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeičiama, išskyrus šiame punkte nurodytais atvejais:
9.9.1. esant 10.1. punkte nurodytoms aplinkybėms ir pagal 10.2. punktą įforminus pakeitimą
Sutarties kaina gali būti koreguojama papildomų/ nevykdomų Darbų sumomis sudarant susitarimą
dėl Sutarties kainos koregavimo. Papildomų/ nevykdomų Darbų kainos apskaičiuojamos žemiau
pateikiamais būdas, nustatant aukščiau esančio būdo taikymo prioritetą, t.y. tik nesant galimybės
taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:
a) pritaikant Sutartyje numatytų Darbų kainą;
b) vadovaujantis sąmatų skaičiavimo programos, patvirtintos valstybiniais
įkainiais duomenų bazėje nurodytomis Darbų kainomis, patvirtintomis
laikotarpiu, kada buvo nustatytas papildomų Darbų poreikis, o nevykdomų
Darbų kainoms nustatyti taikomos minėtos sąmatų skaičiavimo programos
duomenų bazėje nurodytos Darbų kainos, patvirtintos Sutarties sudarymo
laikotarpiu;
c) įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius
mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei
netiesiogines (pridėtinių išlaidų ir pelno) išlaidas, kurios negali būti didesnės
už bendrą vidutinę rinkos kainą (įvertinus visas išlaidas – tiesiogines ir
netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai įvertinus ne mažiau kaip trijų
kitų rinkoje esančių ūkio subjektų darbų kainas, išskyrus tuos atvejus, kai
rinkoje nėra tiek ūkio subjektų. Statybos produktų ir įrengimų kaina
nustatoma ne didesnė nei Rangovo patiriamos išlaidos joms įsigyti, o
pridėtinių išlaidų ir pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginių išlaidų;
9.9.2. padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui Sutarties kaina
atitinkamai didinama arba mažinama. Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM
tarifui:

SN  A 

( S S  A)
T
 (1  N )
T
100
(1  S )
100
S N - Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM)

S S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo
A – Atliktų darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo
TS - senas PVM tarifas (procentais)

TN - naujas PVM tarifas (procentais)
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9.9.3. Sutarties kaina dėl metinio infliacijos ar defliacijos pokyčio gali būti didinama arba
mažinama, jei Sutarties trukmė kartu su numatytu Sutarties pratęsimu trunka ilgiau nei vienerius
metus. Sutarties kaina gali būti perskaičiuojama ne dažniau kaip kas vienerius metus skaičiuojant
nuo Sutarties įsigaliojimo datos ir kai Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės paskelbta vidutinė metinė infliacija/defliacija padidėja/sumažėja 5 proc. punktais,
lyginant su Sutarties sudarymo metu buvusia vidutine metine infliacija/defliacija. Dar po metų
likusios neišmokėtos Sutarties kainos dalies didinimas/mažinimas galimas jei, praėjus metams po
Sutarties kainos pakeitimo dėl bendro kainų lygio kitimo, vidutinė metinė infliacija/defliacija
padidėja/sumažėja 5 proc. punktais, lyginant su Sutarties kainos paskutinio pakeitimo metu buvusia
vidutine metine infliacija/defliacija. Neišmokėta Sutarties kainos dalis didinama/mažinama tiek
procentų, kiek padidėja/sumažėja infliacija/defliacija. Tokiais atvejais suinteresuota Šalis kreipiasi į
kitą Šalį dėl Sutarties kainos perskaičiavimo pateikdama Statistikos departamento prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės raštą apie kainų pokytį. Susitarimas padidinti/sumažinti Sutarties kainą
įsigalioja surašius jį raštu ir abiems Šalims patvirtinus parašais.
PAKEITIMAI
10.1.

Darbų pakeitimai, būtini Darbams užbaigti, gali būti atliekami tik dėl iki Sutarties pasirašymo
nenumatytų, nuo Sutarties Šalių nepriklausančių, aplinkybių ir gali apimti:
10.1.1. bet kurios Techniniame projekte numatytos Darbų dalies montavimo ar įrengimo
vietos ar padėties keitimą;
10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymą arba Darbo apimties sumažinimą taip pat Darbo
kokybės ar kitų bet kurio atskiro Darbo savybių, Darbų dalies lygių, pozicijų ir
(arba) matmenų pakitimus;
10.1.3. bet kurį papildomą Darbą, Įrangą, Medžiagas.
Nuo Sutarties Šalių nepriklausančioms aplinkybėms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybės, kurių
atsiradimo rizikos Sutarties šalis nebuvo prisiėmusi ir negalėjo jų protingai numatyti, bei šių
aplinkybių nustatymas Sutarties vykdymo metu nepažeidžia Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų
įstatyme nustatytų principų ir tikslų.
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10.2.

Pakeitimai, nurodyti Sutarties 10.1 punkte forminami tokia tvarka:
10.2.1. jei dėl nenumatytų aplinkybių, kurių negalima buvo numatyti iki Sutarties pasirašymo,
racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, būtina/tikslinga atsisakyti atskiro
Darbo, ar būtina/tikslinga mažinti Darbų apimtis, raštu pagrindžiamos aplinkybės,
sąlygojančios būtinybę atlikti Darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų
lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 9.9.1.
punkte nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, kurios pagrindu pagal 9.9.1. punktą
koreguojama Sutarties kaina;
10.2.2. jei dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, racionaliai naudojant Darbų
vykdymui skirtas lėšas, Sutartyje numatytą atskirą Darbą (ar jo dalį, t.y. Pasiūlyme
nurodytos Medžiagos/Įranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) būtina
keisti kitu Darbu, raštu pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti Darbų
pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo
nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 9.9.1. punkte nurodytus Darbų kainų
nustatymo būdus, bei siūlymą dėl keistinų Darbų, t.y. vietoje nevykdomų Darbų
siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 9.9.1. punkte nurodytus Darbų
kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama
Sutarties kaina (jei reikia);
10.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais
Darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti) Darbai. Papildomų darbų būtinumas
pagrindžiamas dokumentais (defektiniu aktu, brėžiniais ar kitais dokumentais),
patvirtintais Rangovo, Inžinieriaus ir projektuotojo parašais, bei raštu suderinamas su
Užsakovu;
10.2.4. jei Sutartyje numatyti Darbai įsigyti pagal Projektą, tai papildomų darbų pirkimas
vykdomas tokia tvarka:
a) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais neviršija statinio statybos
skaičiuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio
projektavimas“ (Žin.,2005, Nr.85-3185;2010, Nr.115-5902) aktualia redakcija,
pagal 9.9.1. p. koreguojama Sutarties kaina;
b) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais viršija statinio statybos skaičiuojamą
kainą, nustatytą vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“
(Žin.,2005, Nr.85-3185;2010, Nr.115-5902) aktualia redakcija, papildomi darbai
įsigyjami vykdant atskirą pirkimą Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo
nustatyta tvarka.

10.3.

Atliktų darbų aktai turi atspindėti pagal Inžinieriaus/Užsakovo nurodymą atliktus Darbų vykdymo
pakeitimus.

10.4.

Rangovo pasiūlyme įvardintos Darbų sudėtinės dalys (resursai, techninės specifikacijos ir pan.),
kurios nedetalizuotos Techniniame projekte, gali būti keičiamos tik Užsakovo sutikimu tiek, kiek
toks keitimas neprieštarauja Techniniam projektui (Darbų apimčiai, techninei specifikacijai,
brėžiniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

10.5.

Jeigu Rangovas Darbų vykdymo metu sužino apie Techninio projekto klaidą arba techninį trūkumą
dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai Rangovas apie tai privalo
nedelsdamas pranešti Užsakovui. Užsakovas, gavęs tokį Rangovo pranešimą, privalo pateikti
trūkstamą informaciją, tinkamus paaiškinimus bei (jeigu reikia) įforminti pakeitimą.

10.6.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sąlygomis Statybvietėje, kurių jis iki Sutarties
pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas – ne vėliau kaip
per 5 dienas - pranešti Užsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dėl šiame
punkte minimų priežasčių, uždelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomų Išlaidų, tai
Rangovas turi teisę reikalauti Darbų atlikimo termino pratęsimo ir tokių papildomų Išlaidų
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apmokėjimo.
10.7.

Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo įsipareigojimus Rangovui, taip pat tuo
atveju, kai Subrangovai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Rangovui dėl iškeltos bankroto bylos,
pradėtos likvidavimo procedūros ir pan. padėties, Rangovas gali pakeisti Subrangovus tokia tvarka:
10.7.1. apie tai jis turi informuoti Užsakovą, nurodydamas Subrangovo pakeitimo priežastis;
10.7.2. gavęs tokį pranešimą, Užsakovas kartu su Rangovu protokolu įformina susitarimą dėl
Subrangovo pakeitimo.
Jei konkurso dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet
keičiamas Subrangovas turi juos atitikti.
ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS

11.1.

Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų perdavimopriėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbą (paslėpti trūkumai
arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti,
privalo apie juos raštu pranešti Rangovui.

11.2.

Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698
straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus,
atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti
Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama darbų
kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo įsipareigojimo neįvykdymu.
SUTARTIES PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1.

Jeigu Darbų vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties sąlygų 6.6 punktą, trunka ilgiau nei 90 dienų,
tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darbų vykdymą arba nutraukti Sutartį. Tokiu
Sutarties nutraukimo atveju turi būti nustatytos ir Šalių parašais patvirtintos atliktų Darbų apimtys ir
Rangovui mokėtinos sumos.

12.2.

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius įsipareigojimus, tai
Statinio statybos techninės priežiūros vadovas raštu gali Rangovui nurodyti įvykdyti įsipareigojimus
arba ištaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrįstai tinkamą laiką.

12.3.

Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį, jeigu Rangovas:
12.3.1. nevykdo Sutarties sąlygų 12.2. punkte nurodytų Statinio statybos techninės priežiūros
vadovo nurodymų, nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo arba visais pagrįstais
atvejais nepratęsia jo galiojimo;
12.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darbų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo
įsipareigojimų pagal Sutartį arba nevykdo Darbų pagal Žiniaraštyje (Veiklų sąraše)
nurodytą grafiką ir tampa aišku, kad juos baigti iki Darbų atlikimo termino
pabaigos neįmanoma.
Užsakovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėms, prieš 20 dienų apie tai
raštu pranešęs Rangovui, nutraukti Sutartį ir pašalinti Rangovą iš Statybvietės.

12.4.

Nutraukus Sutartį pagal 12.3. punktą:
12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrįstus Užsakovo nurodymus dėl turto
išsaugojimo arba dėl Darbų saugos, ir
12.4.2. Užsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokėtinas sumas už tinkamai atliktus, bet
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neapmokėtus Darbus. Tačiau Užsakovas Rangovo sąskaita gali padengti bet
kuriuos nuostolius ir papildomas Išlaidas, susijusias su defektų ištaisymu,
delspinigius dėl vėlavimo (jeigu yra) ir kitas Užsakovo išlaidas, atsiradusias dėl
šios Sutarties. Užsakovas, padaręs tokius atskaitymus už papildomas Išlaidas,
praradimus ir nuostolius, visą likusią Rangovui mokėtiną sumą privalo išmokėti
Rangovui.
12.5.

Užsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmų, turi teisę nutraukti Sutartį ne vėliau
kaip 30 dienų apie tai raštu pranešdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi būti sumokėta:
12.5.1. už bet kurį tinkamai atliktą Darbą pagal Sutartyje nustatytas kainas;
12.5.2. Išlaidos už Įrangą ar Medžiagas, kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas tam tikslui
įsigijo. Užsakovui sumokėjus, ši Įranga ir Medžiagos tampa Užsakovo nuosavybe;
12.5.3. bet kurios kitos Išlaidos arba įsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrįstai prisiėmė
tikėdamasis baigti Darbus.
Užsakovas neturi teisės nutraukti Sutarties dėl to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba įpareigoti
juos vykdyti kitą rangovą.

12.6.

Rangovas turi teisę nutraukti Sutartį, jeigu:
12.6.1. per 90 nuo Sutarties 9.7. punkte nurodyto termino pabaigos negauna viso
apmokėjimo;
12.6.2. Užsakovas visiškai nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų;
12.6.3. Darbų vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 punktą trunka ilgiau nei 90 dienų.
Rangovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėms, prieš 30 dienų apie tai
raštu pranešęs Užsakovui, nutraukti Sutartį. Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartį neturi pažeisti
kurių nors kitų iš Sutarties arba kitaip kylančių jo teisių.

12.7.

Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurį Sutarties sąlygų punktą, Rangovas per
Užsakovo nurodytą terminą privalo:
12.7.1. nutraukti visą tolesnį Darbą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar turto
išsaugojimo arba dėl Darbų saugos;
12.7.2. perduoti Užsakovui Įrangą ir Medžiagas, už kuriuos jau sumokėta;
12.7.3. pašalinti visus Rangovo įrengimus ir kitus daiktus iš Statybvietės ir pats palikti
Statybvietę.
GINČAI

1.2.

Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys raštu išdėsto
savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis,
Šalis privalo į jį atsakyti per 30 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 dienų terminą
nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Šalis laiku
neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti
prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Visi ginčai, kylantys dėl šios Sutarties ar su ja susiję,
nepavykus jų išspręsti derybų būdu, sprendžiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso
nustatyta tvarka.
NENUGALIMA JĖGA

14.1.

Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl
nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos, bei
nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis
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nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.
14.2.

Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti
prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles.
Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į
kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės,
valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą,
privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės,
kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.

14.3.

Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai šaliai neįmanoma dėl nenugalimos
jėgos (force majeure).
KONTAKTAI

15.1.

Visais su Sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais Šalys privalo susirašinėti ir bendrauti
lietuvių kalba .

15.2.

Šalių rekvizitai:
UŽSAKOVAS

RANGOVAS

Kauno apskrities gestų kalbos vertėjų centras
Pasirašančiojo vardas, pavardė
.................................................................

Pasirašančiojo vardas, pavardė
..................................................................

Pareigos ..................................................

Pareigos ...................................................

Parašas ...................................................

Parašas .....................................................

Data.....................................................

Data......................................................

A.V.

A.V.
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