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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Zarasų meno mokykla (toliau - Perkančioji organizacija), numato pirkti šildymo 

sistemos Zarasų meno mokyklos įrengimo darbus kartu su techninio darbo projekto 

parengimu. 

2. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu 

(toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas), Zarasų meno mokyklos direktoriaus 2015-10-19 įsakymu 

Nr.V-45 patvirtintomis viešųjų supaprastintų pirkimų taisyklėmis (toliau – Taisyklės), paskelbtomis 

2015-10-22 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVPIS), Lietuvos 

Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais viešuosius pirkimus 

reglamentuojančiais teisės aktais bei konkurso sąlygomis. Vartojamos pagrindinės sąvokos, 

apibrėţtos Viešųjų pirkimų įstatyme ir Taisyklėse. 

3. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio 

pripaţinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų. Priimant 

sprendimus dėl konkurso sąlygų, vadovaujamasi racionalumo principu. 

4. Perkančioji organizacija nėra pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtoja. 

5. Perkančiosios organizacijos įgaliotas asmuo palaikyti ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su 

pirkimo procedūromis susijusius pranešimus: Zarasų meno mokyklos specialistas ūkiui Juras 

Juškėnas, 106 kab., Dariaus ir Girėno g. 11 LT-23129 Zarasai, tel. (8 385) 30 579, faks. (8 385) 

30 579, el. paštas  zmm.ukis@gmail.com 

 

II. PIRKIMO OBJEKTAS 

 

6. Pirkimo objektas – šildymo sistemos Zarasų meno mokyklos įrengimo darbai kartu su 

techninio darbo projekto parengimu: 

6.1 Parengti techninį darbo projektą iš šilumos punkto esančio Dariaus ir Girėno 

g.11,namų valdos techninės apskaitos byloje pastato ţymėjimo plane 1C4p, patalpą plane paţymėtą 

indeksu 1-15, į patalpas esančias namų valdos techninės apskaitos byloje pastato ţymėjimo plane 

2M1p, patalpos paţymėtos patalpų indeksais nuo 1-2 iki 1-21. 

6.2 Atlikti šildymo sistemų įrengimo, paleidimo ir derinimo darbus iš šilumos punkto 

esančio pastato ţymėjimo plane 1C4p, patalpą paţymėtą patalpų indeksu 1-15, į patalpą paţymėtą 

pastato plane 2M1p, paţymėtą patalpų indeksu 1-2, su galimybe ateityje šildymo sistemų įrengimo 

darbus pratęsti patalpose, esančiose pastato ţymėjimo plane 2M1p, patalpos paţymėtos patalpų 

indeksais nuo 1-3 iki 1-21. 

7. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. 

8. Pasiūlymas turi būti pateiktas visam nurodytam darbų kiekiui. 

9. Perkama šildymo sistema šių techninių rodiklių statiniui: 

Eil.

Nr. 
Bendrųjų rodiklių pavadinimas Mato vnt. 

Rodiklių reikšmės 

pagal kadastro bylos duomenis  

 Bendras plotas m
2
 425.27 

Tūris m
3
 1467.18 

Aukštis m 3.45 

Aukštų skaičius vnt 1 

Statinio techninio projekto architektūrinė dalis pridedama konkurso sąlygų 4 ir 5 priede. 

 10. Pirkimo sutarties savybės nustatytos rangos sutarties projekte (konkurso sąlygų 2 

priedas). 

10.1. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Sutarties tipas – Bendros sumos 

sutartis (nematuojamų darbų kiekių). Įkainoti sąnaudų kiekių ţiniaraščiai nebus vertinami pirkimo 

procedūrų metu. Tikslūs perkamos šildymo sistemos darbų kiekiai bei techniniai parametrai 

nustatomi atlikus projektavimo darbus. Projektuojant vadovaujantis konkurso sąlygų 4 ir 5 priede 

pateiktu techniniu projektu bei apţiūrint projektavimo objektą vietoje. Tiekėjas teikdamas 

pasiūlymą, turi įsivertinti ir prisiimti visą riziką atlikdamas ir sumontuoti šildymo sistemą galinčią 



  

uţtikrinti komfortiškas darbo sąlygas tokio tipo ir paskirties objekte (Meno mokykla – veikiantis 

objektas. Bet koks šildymo sistemos montavimo darbas susijęs su esamų konstrukcijų ardymu, 

esamos apdailos paţeidimu privalo numatyti ir apdailos sluoksnių atstatymą iki pirminės būklės) .  

10.2. Uţ darbus apmokama pagal gautus atsiskaitymo dokumentus per 30 (trisdešimt) 

kalendorinių dienų nuo dokumentų gavimo.  

10.3. Darbai turi būti uţbaigti iki 2016 m. spalio 15 d.  

10.4. Darbų atlikimo vieta – Dariaus ir Girėno g. 11, Zarasai. 

 

III. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI 

 

11. Perkančioji organizacija, vadovaudamasi Taisyklių 25.12 punktu, tiekėjų kvalifikacijos 

netikrina.  

 

IV. ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE 

 

16. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos 

sutartį arba jos kopiją, pasirašytą ūkio subjektų grupės partnerių vadovų parašais ir antspaudais (jei 

turi). Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai 

vykdant numatomą su perkančiąja organizacija sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės 

dalis, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų 

šios sutarties šalių atsakomybę uţ prievolių perkančiajai organizacijai nevykdymą. Taip pat 

jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo 

perkančioji organizacija turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti 

su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją). 

17. Perkančioji organizacija nereikalauja, kad, ūkio subjektų grupės pateiktą pasiūlymą 

pripaţinus geriausiu ir perkančiajai organizacijai pasiūlius sudaryti pirkimo sutartį, ši ūkio subjektų 

grupė įgautų tam tikrą teisinę formą. 

 

V. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS 

 

18. Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad 

jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties 

įvykdymui. 

19. Pasiūlymas turi būti pateikiamas tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS, 

pasiekiamoje adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt. Pasiūlymai, pateikti popierinėje formoje arba 

ne perkančiosios organizacijas nurodytomis elektroninėmis priemonėmis, bus atmesti kaip 

neatitinkantys pirkimo dokumentų reikalavimų. Pasiūlymus gali teikti tik CVP IS registruoti tiekėjai 

(nemokoma registracija adresu https: //pirkimai.eviesiejipirkimai.lt.). Pasiūlymas privalo būti 

pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo 

įstatymo nustatytus reikalavimus. Visi dokumentai, patvirtinantys tiekėjų kvalifikacijos atitiktį 

konkurso sąlygose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams, kiti pasiūlyme pateikiami 

dokumentai turi būti pateikti elektronine forma, t. y. tiesiogiai suformuoti elektroninėmis 

priemonėmis (pvz., asmenų, atsakingų uţ darbų atlikimą, sąrašas, Tiekėjo deklaracija ir pan.) arba 

pateikiant skaitmenines dokumentų kopijas (pvz., atestatai, paţymos, licencijos, leidimai ir pan.). 

Pateikiami dokumentai ar skaitmeninės dokumentų kopijos turi būti prieinami naudojant 

nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų formatus (pvz., pdf, jpg, doc ir kt.).   

               20. 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 vertimu bus laikomas dokumentas su ţyma 

„VERTIMAS TIKRAS“ ir pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto asmens bei patvirtintas tiekėjo įmonės 

antspaudu. 



  

21.Tiekėjas savo pasiūlymą privalo parengti CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti 

dokumentai“ pateikdamas reikalaujamus dokumentus ir uţpildytą pasiūlymo formą (šių konkurso 

sąlygų 1 priedas su tęsiniu). 

22. Pasiūlymą sudaro tiekėjo pateiktų duomenų, dokumentų elektroninėje formoje ir 

atsakymų CVP IS priemonėmis, visuma (perkančioji organizacija pasilieka sau teisę pareikalauti 

dokumentų originalų), susidedanti iš:  

22.1. CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentai“ pateikti reikalaujami 

dokumentai ir pasiūlymo formos (šių konkurso sąlygų 1 priedas su tęsiniu); 

22.2. jungtinės veiklos sutarties arba tinkamai patvirtintos jos kopijos (kai pasiūlymą teikia 

jungtinės veiklos sutarties partneriai). 

22.3. kita reikalaujama informacija ir dokumentai. 

22.4. dalyvio atsakymai dėl pasiūlymo paaiškinimo ir kvalifikacijos duomenų patikslinimo 

(jei bus).  

23. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės 

narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja 

teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti. Jeigu tiekėjas daliai perkamų darbų 

atlikti numato pasitelkti subrangovus, jis turi juos nurodyti ir deklaruoti. Subrangovais negali būti 

pakviesti šiame konkurse dalyvaujantys tiekėjai. Tiekėjas pasitelkiantis subrangovus privalo savo 

jėgomis atlikti pagrindinius kondicionavimo sistemos montavimo darbus. 

24. Tiekėjams nėra leidţiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus 

alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus 

atmesti. 

25. Pasiūlymai turi būti pateikti iki 2016 m. liepos 8 d. 10.00 val. (Lietuvos Respublikos 

laiku) tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS. Tiekėjui CVP IS susirašinėjimo 

priemonėmis paprašius, perkančioji organizacija CVP IS susirašinėjimo priemonėmis patvirtina, 

kad tiekėjo pasiūlymas yra gautas ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę. 

26. Pasiūlyme nurodoma darbų kaina pateikiama eurais. Apskaičiuojant kainą, turi būti 

atsiţvelgta į visą šiose konkurso sąlygose nurodytą darbų apimtį, kainos sudėtines dalis. Į kainą 

įskaičiuojami visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos (tiesioginės ir netiesioginės). PVM turi būti 

nurodomas atskirai. 

27. Tiekėjai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra 

konfidenciali, jei tokia yra (sąlygų 1 priedas). Tokią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė 

(gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti 

įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti Tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, 

Tiekėjui nurodţius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją 

skelbti. Konfidencialia taip pat negali būti laikoma siūlomų darbų kainos sudedamosios dalys, 

pasiūlyme nurodyti subrangovai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti 

skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei. Perkančioji organizacija gali kreiptis į 

Tiekėją prašydama pagrįsti informacijos konfidencialumą. Perkančioji organizacija, pirkimo 

organizatorius ar ekspertai ir kiti asmenys, nepaţeisdami įstatymų reikalavimų, ypač dėl sudarytų 

sutarčių skelbimo ir informacijos, susijusios su jos teikimu dalyviams, kaip nurodyta Viešųjų 

pirkimų įstatymo 41 straipsnyje, negali tretiesiems asmenims atskleisti tiekėjo perkančiajai 

organizacijai pateiktos informacijos, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią. 

28. Pasiūlymas galioja jame tiekėjo nurodytą laiką. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 

iki 2016 m. rugpjūčio 8 d. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad 

pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose. 

29. Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, perkančioji organizacija turi teisę prašyti, 

kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. 

30. Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą. Apie naują 

pasiūlymų pateikimo terminą perkančioji organizacija paskelbia CVP IS bei praneša tik CVP IS 

priemonėmis prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams. Tiekėjų prisijungimas prie pirkimo vykdomas 



  

taip: naujausių skelbimų sąraše spaudţiama ant pirkimo pavadinimo, pirkimo lange spaudţiama 

„Prisijungti“, įvedami prisijungimo prie CVP IS duomenys, spaudţiama „Priimti kvietimą“. 

31. CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą tiekėjas iki nustatyto pasiūlymų pateikimo 

termino pabaigos gali atsiimti bei pakeisti. Norėdamas atsiimti ar pakeisti pasiūlymą, tiekėjas 

CVP IS pasiūlymo lange spaudţia „Atsiimti pasiūlymą“. Norėdamas vėl pateikti atsiimtą ir pakeistą 

pasiūlymą, tiekėjas turi jį pateikti iš naujo. 

 

VI. PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŢTIKRINIMAS  
  

32. Perkančioji organizacija nereikalauja pasiūlymo galiojimo uţtikrinimo. 

 

VII. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS 

 

33. Konkurso sąlygos gali būti paaiškinamos, patikslinamos tiekėjų iniciatyva, jiems 

CVP IS priemonėmis kreipiantis į perkančiąją organizaciją. Prašymai paaiškinti konkurso sąlygas 

gali būti pateikiami perkančiajai organizacijai CVP IS priemonėmis ne vėliau kaip likus 2 darbo 

dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Tiekėjai turėtų būti aktyvūs ir pateikti 

klausimus ar paprašyti paaiškinti konkurso sąlygas iš karto jas išanalizavę, atsiţvelgdami į tai, kad, 

pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, pasiūlymo turinio keisti nebus galima.  

34. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui perkančioji organizacija turi teisę savo 

iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas.  

35. Atsakydama į kiekvieną tiekėjo CVP IS priemonėmis pateiktą prašymą paaiškinti 

konkurso sąlygas, jeigu jis buvo pateiktas nepasibaigus šių konkurso sąlygų 33 punkte nurodytam 

terminui, arba aiškindama, tikslindama konkurso sąlygas savo iniciatyva, perkančioji organizacija 

turi paaiškinimus, patikslinimus išsiųsti visiems tiekėjams ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki 

pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas 

perkančioji organizacija atsako ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo jo gavimo dienos. Perkančioji 

organizacija, atsakydama tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, kuriems 

ji pateikė konkurso sąlygas, bet nenurodo, kuris tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti konkurso 

sąlygas. Atsakymai  į tiekėjų klausimus ar konkurso sąlygų paaiškinimai, patikslinimai 

perkančiosios organizacijos iniciatyva paskelbiami CVP IS priemonėmis prie pirkimo 

prisijungusiems tiekėjams. 

36. Perkančioji organizacija, paaiškindama ar patikslindama pirkimo dokumentus, privalo 

uţtikrinti tiekėjų anonimiškumą, t. y. privalo uţtikrinti, kad tiekėjas nesuţinotų kitų tiekėjų, 

dalyvaujančių pirkimo procedūrose, pavadinimų ir kitų rekvizitų.  

37. Perkančioji organizacija nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų 

paaiškinimų. Suinteresuoti tiekėjai gali apţiūrėti objektą, apţiūros laiką suderinę su pirkimų 

organizatoriumi. 

38. Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios 

organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS priemonėmis. Tiesioginį ryšį su 

tiekėjais įgaliotas palaikyti Zarasų meno mokyklos specialistas ūkiui Juras Juškėnas, 106 kab., 

Dariaus ir Girėno g. 11 LT-23129 Zarasai, tel. (8 385) 30 579, faks. (8 385) 30 579, el. paštas  

zmm.ukis@gmail.com 

 

VIII. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪROS 

  

39. Pradinis susipaţinimas su tiekėjų pasiūlymais, gautais CVP IS priemonėmis 

prilyginamas vokų atplėšimui. Vokai su pasiūlymais bus atplėšiami Zarasų meno mokyklos 106 

kabinete, adresu Dariaus ir Girėno g. 11 LT-23129 Zarasai. Vokai su pasiūlymais bus atplėšiami – 

2016 m. liepos 8 d. 10 val. 45 min. 
40. Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje turi teisę dalyvauti visi pasiūlymus 

pateikę tiekėjai arba jų įgalioti atstovai, taip pat viešuosius pirkimus kontroliuojančių institucijų 



  

atstovai. Vokai atplėšiami ir tuo atveju, jei į vokų atplėšimo posėdį neatvyksta pasiūlymus pateikę 

tiekėjai arba jų įgalioti atstovai. 

41. Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros metu skelbiamas pasiūlymą pateikusio 

tiekėjo pavadinimas, skelbiama pasiūlyme nurodyta kaina ir pranešama, ar pasiūlymas pateiktas 

perkančiosios organizacijos nurodytomis elektroninėmis priemonėmis. Tuo atveju, kai pasiūlyme 

nurodyta kaina, išreikšta skaičiais, neatitinka kainos, nurodytos ţodţiais, teisinga laikoma kaina, 

nurodyta ţodţiais.  

42. Kiekvienas vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje dalyvaujantis tiekėjas ar jo 

įgaliotas atstovas turi teisę asmeniškai susipaţinti su viešai perskaityta informacija, tačiau 

supaţindindama su šia informacija perkančioji organizacija negali atskleisti tiekėjo pasiūlyme 

esančios konfidencialios informacijos. 

43. Tolesnes pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka pirkimo 

organizatorius, tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant. 

 

IX.  PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŢASTYS 

 

44.  Iškilus klausimams dėl pasiūlymo turinio ir pirkimo organizatoriui CVP IS 

susirašinėjimo priemonėmis paprašius, tiekėjas privalo per pirkimo organizatoriaus nurodytą 

terminą pateikti CVP IS susirašinėjimo priemonėmis papildomus paaiškinimus nekeisdamas 

pasiūlymo esmės. 

45. Jeigu pateiktame pasiūlyme pirkimo organizatorius randa pasiūlyme nurodytos kainos 

apskaičiavimo klaidų, jis privalo CVP IS susirašinėjimo priemonėmis paprašyti tiekėjų per jo 

nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais 

atplėšimo posėdţio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, 

tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis. 

46. Tiekėjo pateiktų kvalifikacijos duomenų patikslinimai, pasiūlymo turinio 

paaiškinimai, pasiūlyme nurodytų aritmetinių klaidų pataisymai siunčiami perkančiajai 

organizacijai CVP IS susirašinėjimo priemonėmis. 

47. Pirkimo organizatorius atmeta pasiūlymą, jeigu: 

47.1. pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (pvz. 

pasiūlymo/dokumentų nepasirašė, konkurso sąlygose nurodytu būdu ir pan.); 

47.2. tiekėjas per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų 

ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo; 

47.3. visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų prieţasčių, buvo pasiūlytos per 

didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos;  

47.4. tiekėjas per perkančiosios organizacijos nustatytą terminą nepatikslino, nepapildė ar 

nepateikė konkurso sąlygose nurodytų kartu su pasiūlymu teikiamų dokumentų: tiekėjo įgaliojimo 

asmeniui pasirašyti pasiūlymą, jungtinės veiklos sutarties, pasiūlymo galiojimo uţtikrinimą 

patvirtinančio dokumento; 

47.5. pasiūlymas buvo pateiktas ne perkančiosios organizacijos nurodytomis 

elektroninėmis priemonėmis. 

 

X. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS 

 

48. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais.  

49. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami pagal maţiausios kainos 

kriterijų.  

 

XI. PASIŪLYMŲ EILĖ IR SPRENDIMAS DĖL PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMO 

 

50. Išnagrinėjęs ir įvertinęs pateiktus pasiūlymus, pirkimo organizatorius nustato 

pasiūlymų eilę ir laimėjusį pasiūlymą. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi kainos didėjimo tvarka. 



  

Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra vienodos kainos, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę 

įrašomas tiekėjas, kurio vokas su pasiūlymu įregistruotas anksčiausiai, t. y. kuris CVP IS 

priemonėmis pateiktas anksčiausiai. Pasiūlymų eilė nenustatoma, jeigu buvo gautas tik vienas 

pasiūlymas. 

51. Laimėjusiu pasiūlymas pripaţįstamas Viešųjų pirkimų įstatymo bei šių konkurso 

sąlygų nustatyta tvarka. Pirkimo organizatorius CVP IS susirašinėjimo priemonėmis 

suinteresuotiems dalyviams nedelsiant (ne vėliau kaip per 5 darbo dienas) praneša apie priimtą 

sprendimą sudaryti pirkimo sutartį, pateikia Viešųjų pirkimų įstatymo 41 straipsnio 2 dalyje 

nurodytos atitinkamos informacijos, kuri dar nebuvo pateikta pirkimo procedūros metu, santrauką ir 

nurodo nustatytą pasiūlymų eilę, laimėjusį pasiūlymą, tikslų atidėjimo terminą. Tais atvejais, kai 

pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas 

laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių konkurso sąlygų 48 punkto nuostatas. Tiekėjams, kurių 

pasiūlymai neįrašyti į šią eilę, kartu su pranešimu apie pasiūlymų eilę pranešama ir apie jų 

pasiūlymų atmetimo prieţastis. Jei bus nuspręsta nesudaryti pirkimo sutarties, minėtame pranešime 

nurodomos tokio sprendimo prieţastys. 

52. Konkursą laimėjęs tiekėjas privalo pasirašyti pirkimo sutartį per perkančiosios 

organizacijos nurodytą terminą. Pirkimo sutarčiai pasirašyti laikas gali būti nustatomas atskiru 

pranešimu CVP IS susirašinėjimo priemonėmis arba nurodomas pranešime apie laimėjusį 

pasiūlymą. 

53. Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripaţintas laimėjusiu, CVP IS susirašinėjimo 

priemonėmis atsisako sudaryti pirkimo sutartį, iki nurodyto laiko nesudaro pirkimo sutarties, 

nepateikia konkurso sąlygose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo uţtikrinimo arba atsisako pirkimo 

sutartį sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti 

pirkimo sutartį. Tuo atveju perkančioji organizacija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio 

pasiūlymas pagal patvirtintą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį. 

  

XII. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA 

 

54. Tiekėjas, kuris mano, kad perkančioji organizacija nesilaikė Viešųjų pirkimų įstatymo 

reikalavimų ir tuo paţeidė ar paţeis jo teisėtus interesus, turi teisę iki pirkimo sutarties sudarymo 

pareikšti pretenziją perkančiajai organizacijai dėl perkančiosios organizacijos veiksmų ar priimtų 

sprendimų. Ginčų nagrinėjimo tvarka numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje.  

 

XII. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS 

 

 55. Vadovaujantis Taisyklių 115.3 punktu, atidėjimo terminas netaikomas ir pirkimo sutartis 

turi būti sudaroma nedelsiant.   

 56. Perkančioji organizacija pirkimo sutartį siūlo sudaryti tam tiekėjui, kurio pasiūlymas 

Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka pripaţintas laimėjusiu. Sudaroma pirkimo sutartis turi 

atitikti laimėjusio tiekėjo pasiūlymą ir šias konkurso sąlygas. Pirkimo sutarties šalių teisės ir 

pareigos nurodytos sutarties projekte (2 priedas).  
______________ 



  

Konkurso sąlygų 1 priedas 

 
 

Herbas arba prekių ţenklas 

 
(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) 
 

 

Zarasų meno mokyklai 

 

 

PASIŪLYMAS  

DĖL ZARASŲ MENO MOKYKLOS ŠILDYMO SISTEMOS ĮRENGIMO DARBŲ KARTU 

SU TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMU 

 

 

____________________ 
(Data) 

____________________ 

 

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio 

subjektų grupė, surašomi visi dalyvių 

pavadinimai/ 

 

 

Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų 

grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ 

 

 

Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu 

elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos 

 

Telefono numeris  

Fakso numeris  

El. pašto adresas  

 

1. Šiuo pasiūlymu paţymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis 

šiose konkurso sąlygose.  

2. Informacija apie kiekvieno ūkio subjektų grupės partnerio darbų dalies vertę (pildoma, kai 

pasiūlymą patiekia ūkio subjektų grupė): 

Eil. Nr. 
Partnerio pavadinimas ir 

adresas 

Numatomi atlikti 

darbai 

Partnerio darbų dalies vertė 

pasiūlymo kainoje be PVM, Eur 

    
 

3. *Vykdant sutartį pasitelksime šiuos subrangovus (subtiekėjus): 

Eil. Nr. Subrangovus (suteikėjus) pavadinimas 

  

  

*(pildyti tuomet, jei sutarčiai vykdyti bus pasitelkti subrangovus). 
 

4. ** Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija: 

Eil. Nr. Pateikto dokumento pavadinimas 

  

  

** Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad 

konfidencialumas yra visas pasiūlymas. 

 



  

Mes siūlome atlikti darbus: 

Mūsų pasiūlymo kaina su PVM, apskaičiuota vadovaujantis visų pirkimo dokumentų 

nustatyta tvarka, yra ............................................. Eur. 
                                (suma ţodţiais)  

 

Į šią kainą įeina visos išlaidos, visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 

..................................................................Eur. 

 

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo 

prieţastis, dėl kurių PVM nemoka. 

 

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka 

tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui. 

 

Detalios darbų kainos pateikiamos pridedamame Įkainotame veiklos sąraše. 

 

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: 

Eil.Nr. Pateiktų dokumentų pavadinimas Dokumento puslapių skaičius 

   

   

 

 

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose 

 

 

 

 

 
      

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*)  (Parašas*)   (Vardas ir pavardė*)  
 

 
 
 

 

Eil. 

Nr. 

Darbų grupės pavadinimas Kaina be 

PVM, Eur 

PVM, Eur Kaina su 

PVM, Eur 

1. Techninio darbo projekto parengimas     

2. Šildymo sistemos montavimas    

3. Šildymo sistemos paleidimo derinimo darbai    

Iš viso:    



Konkurso sąlygų 1 priedo tęsinys 

 

ĮKAINOTAS ZARASŲ MENO MOKYKLOS ŠILDYMO SISTEMOS ĮRENGIMO DARBŲ 

KARTU SU TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMO PASLAUGA ĮKAINOTAS 

VEIKLŲ SĄRAŠAS 

 

 

E
ta

p
o

 

E
il

. 
N

r.
 

Darbų gupių (etapų) 

pavadinimai 

 

Pildo perkančioji organizacija 

Darbų grupės (etapo) kainos mėnesinis  išskaidymas 

procentais pagal Rangovo planuojamą Darbų grupės (etapo) 

įvykdymą  
 

Pildo rangovas 

 

Darbo (etapo) 

kaina, Eur be 

PVM 

 

Pildo 

rangovas 

I 

mėn 

II mėn III  mėn IV mėn 

1. Techninio darbo projekto 

parengimas 

     

2. Šildymo sistemos 

montavimas 

     

3. Šildymo sistemos 

paleidimo ir derinimo 

darbai 

     

Visa siūlomų darbų kaina be PVM Eur:  

PVM suma Eur:  

Visa siūlomų darbų kaina su PVM Eur:  

 

 
 

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens 

pareigų pavadinimas) 

 (Parašas)   (Vardas ir pavardė)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Konkurso sąlygų 2 priedas 
 

 

RANGOS SUTARTIS 
 

2016 m.                               d., Nr.  

Zarasai 

 

Zarasų meno mokykla, juridinio asmens kodas 190212420, kurios registruota buveinė yra 

Dariaus ir Girėno g. 11, (toliau – Uţsakovas), ir ................ pagal Lietuvos Respublikos įstatymus 

įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas ........, kurios įregistruota buveine........, 

atstovaujama ..................veikiančio pagal įmonės įstatus, (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinami 

Šalimis, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“ sudarėme šią sutartį: 

1. Darbų vieta ir sutarties objektas – Zarasų meno mokyklos šildymo sistemos įrengimo 

darbai kartu su techninio darbo projekto parengimu. Darbų atlikimo vieta – Dariaus ir Girėno g. 11, 

Zarasai.. 

2. Sutarties objekto kaina nustatyta remiantis viešojo pirkimo laimėtoju pripaţinto 

rangovo pasiūlymu (pagrindas – 2016 m........ Zarasų meno mokyklos viešojo pirkimo maţos vertės 

pirkimų apklausos paţyma Nr. .......) ir yra ........ Eur (suma ţodţiais ). Sutarties kaina susideda iš: 

Eil. 

Nr. 

Darbų pavadinimas Kaina be 

PVM, Eur 

PVM, Eur Kaina su 

PVM, Eur 

1 2 3 4 5 

1. Techninio darbo projekto parengimas    

2. Šildymo sistemos montavimas    

3. Šildymo sistemos paleidimo derinimo darbai    

Iš viso:    

3. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, 

Uţsakovas privalo sumokėti Sutarties kainą. Apmokėjimo uţ tinkamai pagal Sutartį atliktus Darbus 

sumai nustatyti turi būti taikomos Ţiniaraštyje (Veiklų sąraše) nurodytos fiksuotos Darbų grupių 

(etapų) kainos. Uţ darbus apmokama pagal gautus atsiskaitymo dokumentus  per 30 (trisdešimt) 

kalendorinių dienų nuo dokumentų gavimo.  

4. Rangovas darbus pradeda nuo sutarties pasirašymo dienos, pabaigia iki 2016 m. spalio 

1 d.  Sutarties pratęsimas nenumatomas. 

5. Sutarties objektui nenustatomas garantinis laikas atitinkantis Lietuvos Respublikos 

Statybos įstatymu nustatytus terminus atitinkamiems darbams. 

6. Vykdydamos šią sutartį, šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais. 

7. Rangovas įsipareigoja: 

7.1. Darbus atlikti tinkamai ir laiku, kokybiškai, laikydamasis esamų normų ir taisyklių, 

standartų, papildomų techninių sutarties sąlygų reikalavimų, uţsakovui vykdant darbų atlikimo 

prieţiūrą; 

7.2. Savarankiškai apsirūpinti darbų atlikimui reikalingais mechanizmais ir materialiniais 

ištekliais; 

7.3 Garantuoti objekte darbo saugumą, aplinkos ekologinę apsaugą; 

8. Uţsakovas įsipareigoja: 

8.1 Tikrinti darbų atlikimo eigą ir kokybę, nesikišdamas į rangovo ūkinę komercinę 

veiklą; 

8.2. Skirti atsakingą darbuotoją darbų prieţiūrai ir priėmimui; 

8.3. Gavęs rangovo pranešimą apie pasirengimą perduoti atliktų darbų rezultatą, 

nedelsdamas pradėti darbų priėmimą; 

8.4. Apmokėti uţ atliktus darbus sutarties 3 punkte nustatytais terminais ir tvarka; 



  

9. Šalių atsakomybė uţ netinkamą sutarties sąlygų įvykdymą arba uţ kitokius sutarties 

paţeidimus: 

Uţsakovas: 

9.1. Nepagrįstai uţdelsęs priimti atliktus darbus ilgiau kaip 15 dienų nuo Rangovo 

pranešimo apie objekto uţbaigimą termino, moka rangovui 0,03% sutartyje nurodytos objekto 

kainos dydţio baudą uţ kiekvieną uţdelstą dieną; 

9.2. Nustatęs esminius nukrypimus nuo sutarties sąlygų ar kitokius esminius darbo 

trūkumus, turi teisę nutraukti sutartį su Rangovu ir reikalauti atlyginti patirtus nuostolius. Nutraukęs 

sutartį ne dėl Rangovo kaltės, atlygina Rangovui jo turėtas pagrįstas statybos išlaidas ir nuostolius, 

susijusius su sutarties nutraukimu. 

Rangovas: 

9.3. Nutraukęs sutartį dėl nepateisinamos prieţasties, atlygina Uţsakovui nuostolius, 

susijusius su sutarties nutraukimu; 

9.4. Uţdelsęs darbų atlikimą, moka Uţsakovui 0,03% pradinės kainos delspinigius uţ 

kiekvieną uţdelstą dieną ir atlygina dėl to patirtus nuostolius.  

10 Šalis atleidţiama nuo atsakomybės uţ sutarties nevykdymą, jei sutartis nevykdoma dėl 

nenugalimos jėgos (force majeure), t. y., aplinkybių, kurių ta Šalis negalėjo kontroliuoti bei 

protingai numatyti sutarties sudarymo metu ir negalėjo uţkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių 

atsiradimui. Apie tokią padėtį šalis privalo kitai šaliai pranešti per 7 d. nuo padėties atsiradimo. 

11. Sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos. 

 12. Sutarties nutraukimo tvarka: 

12.1. Uţsakovui uţdelsus apmokėjimą uţ darbus ne dėl rangovo kaltės ir ne dėl 

prieţasčių, atleidţiančių uţsakovą nuo atsakomybės, rangovas gali sutartį nutraukti. Apie sutarties 

nutraukimą rangovas turi pranešti uţsakovui prieš 10 dienų iki sutarties nutraukimo datos. 

12.2. Rangovui neatlikus darbų per sutartyje nustatytą laiką, uţsakovas gali pirma laiko 

nutraukti sutartį, apie tai pranešusi prieš 10 dienų iki sutarties nutraukimo datos, ir pareikalauti 

sumokėti sutartyje numatytus delspinigius. 

13. Iškilusių tarp šalių ginčų neišsprendus taikiai, jų nagrinėjimas perduodamas teismams 

Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

14. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių prievolių 

įvykdymo. Ji sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, vienas uţsakovui ir 

vienas rangovui. Šalys pasirašo kiekviename sutarties lape. 

15. Šalių adresai, telefonų, faksų numeriai, atsiskaitomosios sąskaitos, banko 

pavadinimas, kodas: 

Uţsakovo: Dariaus ir Girėno g.11, Zarasai, kodas 190212420, tel., (8385) 30 579, faks.   

(8 385) 30 579  atsiskaitomoji sąskaita LT????? bankas Swedbank, AB, banko kodas 73000. 

Rangovo:  

 

 

 

UŢSAKOVAS                                                                            RANGOVAS 

Data                                                                                             Data 
 

 



  

 

Konkurso sąlygų 3 priedas 

Forma Nr. F-3 

Uţsakovas: ………………………………………………… …  . . . 

 

Rangovas: ……………………………………………………… 

 

 

Uţsakovas: Zarasų meno mokykla 

 

                              Rangovas:    

Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo 

P A Ţ Y M A 

Apmokėjimas uţ 2016 m. ...........        (Eur ) 

Eil. 

Nr. 

Objekto 

pavadinimas  

Rangos 

sutarties 

Nr. 

Objekto 

kaina Eur 

Nuo metų pradţios Per ataskaitinį laikotarpį 

Darbų 

vertė Eur 

PVM Eur Iš viso 

Eur 

Darbų 

vertė Eur 

PVM 

Eur 

Iš viso 

Eur 

          

          

          

 

 

               Uţsakovas:……………………                                                                                                            Rangovas....................... 



  

 


