PATVIRTINTA
Plungės vaikų globos namų
direktoriaus 2017 m. balandžio 19 d.
įsakymu Nr. V-62
PLUNGĖS VAIKŲ GLOBOS NAMŲ
NAUJO LENGVOJO AUTOMOBILIO MAŽOS VERTĖS PIRKIMO SUPAPRASTINTO
ATVIRO KONKURSO BŪDU PIRKIMO SĄLYGOS
TURINYS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
II. PIRKIMO OBJEKTAS
III. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI
IV. ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE
V. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS
VI. PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS
VII. PIRKIMO DOKUMENTŲ TEIKIMAS, PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS
VIII. PIRMINIO SUSIPAŽINIMO SU CVP IS PRIEMONĖMIS GAUTAIS
PASIŪLYMAIS PROCEDŪRA
IX. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS TIKRINIMAS, PASIŪLYMŲ VERTINIMAS IR
PALYGINIMAS
X. PASIŪLYMŲ EILĖ, SPRENDIMAS DĖL LAIMĖJUSIO PASIŪLYMO IR
SUTARTIES SUDARYMAS
XI. PRIVALOMOSIOS SUTARTIES SĄLYGOS
XII. KITOS SĄLYGOS
PRIEDAI:
1. Techninė specifikacija.
2. Pasiūlymo forma.
3. Tiekėjo kvalifikacijos deklaracija.
4. Tiekėjo sąžiningumo deklaracija.

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Plungės vaikų globos namai (toliau – PERKANČIOJI ORGANIZACIJA) mažos vertės
pirkimo supaprastinto atviro konkurso būdu Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau
– CVP IS) priemonėmis numato pirkti naują lengvąjį automobilį.
2. Supaprastintas mažos vertės viešasis pirkimas (toliau – pirkimas) vykdomas
vadovaujantis viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei šiomis naujo lengvojo
automobilio mažos vertės pirkimo supaprastinto atviro konkurso būdu pirkimo sąlygomis (toliau –
pirkimo sąlygos).
3. Vartojamos pagrindinės sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų
įstatyme.
4. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas CVP IS adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/.
Pirkimo dokumentai, jų paaiškinimai, patikslinimai kartu su skelbimu apie pirkimą skelbiami CVP
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IS adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/.
5. Pirkimą vykdo Plungės vaikų globos namų direktorės įsakymu sudaryta Viešojo pirkimo
komisija (toliau – Komisija).
6. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio
pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų.
7. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA nėra pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM)
mokėtoja.
8. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS kontaktiniai asmenys dėl klausimų, susijusių su
pirkimo objektu ir pirkimo procedūromis:
– Plungės vaikų globos namų ūkvedė Nijolė Sausdravienė, el. p.
nsausdraviene@gmail.com, tel. (8 448) 57 989, mob. tel. 8 671 11 690;
– Plungės vaikų globos namų buhalterė Asta Selenienė, el. p. astaseleniene@gmail.com, tel.
(8 448) 57 989, mob. tel. 8 671 11 690.
II SKYRIUS
PIRKIMO OBJEKTAS
9. Pirkimo objektas – naujas lengvasis automobilis M1 klasės, 7 sėdimų vietų. Naujo,
neeksploatuoto, pagaminto ne anksčiau kaip 2016 m. sausio mėn. 1 d. lengvojo automobilio techninė
specifikacija pateikta šių pirkimo sąlygų 1 priede.
10. Pasiūlymai, kurių kainos bus didesnės nei gaunamas finansavimas automobiliui pirkti
(bendra vertė su PVM), bus vertinami kaip per didelės kainos pasiūlymai. Negavus pirkimui
finansavimo – viešojo pirkimo procedūros arba viešojo pirkimo sutartis bus nutrauktos.
11. Bus pasirašyta viešojo pirkimo-pardavimo sutartis. Visi sutartiniai įsipareigojimai turi
būti įvykdyti per 20 darbo dienų nuo sutarties pasirašymo, bet ne vėliau kaip iki 2017 m. birželio 30
d.
III SKYRIUS
TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI
12. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, norėdama išsiaiškinti, ar dalyvis yra
kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti šio pirkimo sąlygas, nustato tiekėjams kvalifikacinius
reikalavimus. Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos
reikalavimus:
1 lentelė. Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai.
Eil.
Nr.
12.1.

Kvalifikacijos reikalavimai

Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys
dokumentai
Tiekėjas turi teisę verstis su pirkimo objektu Valstybės įmonės Registrų centro išduoto
susijusia veikla, kuri reikalinga sutarčiai juridinio asmens (įmonės) registravimo
vykdyti.
pažymėjimo ir įstatų patvirtintos kopijos
arba kiti dokumentai, patvirtinantys tiekėjo
teisę verstis atitinkama veikla arba
atitinkamos užsienio šalies institucijos
(profesinio ar veiklos registro tvarkytojo ar
įgaliotos valstybės institucijos) išduotas
dokumentas, patvirtinantis teisę verstis
atitinkama veikla.
(Pateikiami
skenuoti
dokumentai
elektroninėje formoje).
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12.2.

12.3.

12.4

Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba
tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar
ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai),
turintis (turintys) teisę juridinio asmens
vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris
(buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys),
turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti
tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi
neišnykusio ar nepanaikinto teistumo, dėl
tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5
metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs
apkaltinamasis teismo nuosprendis už
dalyvavimą nusikalstamame susivienijime,
jo organizavimą ar vadovavimą jam, už
kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą,
papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar
tikslinės paramos panaudojimą ne pagal
paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį
sukčiavimą,
mokesčių
nesumokėjimą,
neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar
turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar
kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu
būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą,
nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto
legalizavimą. 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
tam
tikrus
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. Tiekėjui nėra iškelta 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.

Tiekėjas pateikia išrašą iš teismo sprendimo
arba Informatikos ir ryšių departamento
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos, arba valstybės įmonės Registrų
centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nustatyta tvarka išduotą dokumentą,
patvirtinantį jungtinius kompetentingų
institucijų tvarkomus duomenis, arba
atitinkamos užsienio šalies institucijos
išduotą dokumentą. Dokumentai turi būti
išduoti 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.
(Pateikiami
skenuoti
dokumentai
elektroninėje formoje).

Valstybės įmonės Registrų centro išduotą
dokumentą ar šalies, kurioje tiekėjas yra
registruotas (šalies, iš kurios jis atvyko),
atitinkamų institucijų išduotą dokumentą,
patvirtinantį, kad tiekėjas nėra bankrutavęs,
likviduojamas, jam nėra iškelta bankroto
byla ar vykdomas bankroto procesas ne
teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio
likvidavimo procedūros ar susitarimo su
kreditoriais arba išrašą iš teismo sprendimo,
išduotą 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.
(Pateikiami
skenuoti
dokumentai
elektroninėje formoje).
Tiekėjas nėra padaręs rimto profesinio Tiekėjo deklaraciją (pirkimo dokumentų 4
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12.5.

12.6.

pažeidimo arba Tiekėjas yra padaręs rimtą
profesinį pažeidimą, 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.
Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus,
susijusius su mokesčių ir socialinio
draudimo mokesčių mokėjimu.

Tiekėjas turi būti sąžiningas.

priedas).
(Pateikiami
skenuoti
elektroninėje formoje).

dokumentai

Pažymos apie Tiekėjo įsiskolinimo
nebuvimą atitinkamai iš:
12.5.1.Valstybinės mokesčių inspekcijos;
12.5.2. Valstybinio socialinio draudimo
fondo valdybos.
Dokumentai turi būti išduoti 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.
(Pateikiami
skenuoti
dokumentai
elektroninėje formoje).
Tiekėjo
(juridinio
asmens,
kitos
organizacijos ar jo (jos) padalinio)
sąžiningumo deklaracija pagal Lietuvos
Respublikos ūkio ministro 2011 m. rugsėjo
30 d. įsakymu Nr. 4-706 patvirtintą formą
(pirkimo sąlygų 3 priedas).
(Pateikiami
skenuoti
dokumentai
elektroninėje formoje).
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2 lentelė. Ekonominės, finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai.
Eil.
Nr.
12.7.

12.8.

12.9.

Reikalavimai
Dalyvis per pastaruosius 3 metus (iki
pasiūlymo pateikimo termino pabaigos)
arba nuo įregistravimo dienos (jeigu
veiklą vykdė mažiau nei 3 metus) yra
įvykdęs bent 2 (dviejų) automobilių
pirkimo-pardavimo sutartis ir kurių
kiekvienos vertė ne mažesnė kaip 0,7
pirkimo pasiūlymo vertės.
Tiekėjas turi teisę atstovauti gamintojui
arba turi oficialų susitarimą su tokiu
atstovu
dėl
prekybos
siūlomais
automobiliais.
Tiekėjas turi turėti siūlomo automobilio
garantinį aptarnavimą atliekantį centrą
arba turi galiojančią bendradarbiavimo
sutartį
su
garantinį
aptarnavimą
atliekančiu ūkio subjektu.

Atitiktį reikalavimams įrodantys
dokumentai
Įvykdytų sutarčių sąrašas, kuriame turi būti
nurodyta sutarties sudarymo data, laikotarpis,
sutarties šalis, sutarties vertė.
(Pateikiami
skenuoti
dokumentai
elektroninėje formoje).

Gamintojo išduoto dokumento, patvirtinančio
tiekėjo atstovavimo teisę gamintojui kopija
arba oficialus susitarimas su tokiu atstovu dėl
prekybos
siūlomais
automobiliais.
(Pateikiami
skenuoti
dokumentai
elektroninėje formoje).
Dalyvio siūlomų automobilių garantinį
aptarnavimą atliekančio centro sertifikatas
arba, jei dalyvis tokio centro neturi, jis privalo
pateikti ūkio subjekto, atliekančio garantinį
aptarnavimą bei turinčio siūlomo automobilio
gamintojo išduotą leidimą (sertifikatą) teikti
garantinį automobilių aptarnavimą ir remontą.
(Pateikiami
skenuoti
dokumentai
elektroninėje formoje).

13. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA pripažįsta kitose valstybėse išduotus lygiaverčius
minimalius kvalifikacijos reikalavimus įrodančius dokumentus. Pateikiami skenuoti dokumentai
elektronine forma.
14. PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI paprašius, tiekėjas privalės pateikti kvalifikacijos
atitikties dokumentų originalus.
15. Pateikiant atitinkamų dokumentų skaitmenines kopijas (skenuotus dokumentus
elektronine forma) ir visą pasiūlymą pasirašant saugiu galiojančiu elektroniniu parašu yra
deklaruojama, kad kopijos yra tikros. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA pasilieka sau teisę prašyti
dokumentų originalų.
16. Jeigu tiekėjas negali pateikti 12.1–12.9 punktuose nurodytų dokumentų, nes
atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima
visų keliamų klausimų – pateikiama priesaikos deklaracija arba oficiali tiekėjo deklaracija.
Pateikiamas skenuotas dokumentas elektronine forma.
17. Užsienio valstybių tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai turi būti
legalizuoti, 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).
18. Vietoje 12.2, 12.3, 12,5 punktuose nurodytų dokumentų tiekėjas gali pateikti vieną
Valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą
dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba
kompetentingos užsienio institucijos išduotą dokumentą, patvirtinantį atitikimą aukščiau
nustatytiems reikalavimams.
19. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, pirkimo dokumentų 12.1–12.6
punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti kiekvienas ūkio subjektų grupės narys
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atskirai.
20. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA tikrins ar kiekvieno tiekėjo pateikti kvalifikaciją,
kitus reikalavimus atitinkantys dokumentai atitinka pirkimo sąlygų 12.1–12.9 punktuose nurodytus
reikalavimus.
21. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie tiekėjo atitiktį nustatytiems kvalifikacijos,
kitiems reikalavimams jis pateikė melagingą informaciją, kurią PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.
IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE
22. Pasiūlymą gali pateikti ūkio subjektų grupė. Ūkio subjektų grupė, teikianti bendrą
pasiūlymą, privalo pateikti jungtinės veiklos sutarties patvirtintą kopiją (pateikiamas skenuotas
dokumentas elektronine forma).
23. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies
įsipareigojimai vykdant su PERKANČIĄJA ORGANIZACIJA numatomą sudaryti sutartį, šių
įsipareigojimų vertės dalis bendroje sutarties vertėje. Sutartis turi numatyti solidariąją visų šios
sutarties šalių atsakomybę už prievolių PERKANČIOJI ORGANIZACIJA 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 kam teikti su pasiūlymo vertinimu susijusią informaciją).
24. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA nereikalauja, kad, ūkio subjektų grupės pateiktą
pasiūlymą pripažinus geriausiu ir pasiūlius sudaryti sutartį, ši ūkio subjektų grupė įgytų tam tikrą
teisinę formą.
V SKYRIUS
PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS
25. Pasiūlymas turi būti pateikiamas tik elektroninėmis priemonėmis naudojant CVP IS iki
2017 m. gegužės 3 d. 9.00 val. (Lietuvos Respublikos laiku) lietuvių kalba.
26. Elektroninėmis priemonėmis pasiūlymus gali teikti tiktai tiekėjai registruoti CVP IS
adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt. Registracija CVP IS yra nemokama. Tiekėjas gali pateikti
PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI tik vieną pasiūlymą, nepriklausomai nuo to, ar teikiant
pasiūlymą jis bus atskiras tiekėjas, ar ūkio subjektų grupės dalyvis (jungtinės veiklos sutarties šalis).
Bet kuris tiekėjas, teikdamas pasiūlymą kaip atskiras tiekėjas ar ūkio subjektų grupės dalyvis
(jungtinės veiklos sutarties šalis), kitame pasiūlyme nebegali būti subtiekėjas.
27. Tiekėjas prisiima visus kaštus, susijusius su pasiūlymo rengimu ir įteikimu.
PERKANČIOJI ORGANIZACIJA neatsakys ir neprisiims šių išlaidų, nepriklausomai nuo to, kaip
vyktų ir baigtųsi pirkimas.
28. Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su pirkimo sąlygomis ir patvirtina, kad jo
pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui.
29. Jeigu pasiūlymą sudarantys tiekėjų kvalifikaciją įrodantys dokumentai yra pateikiami
kita nei lietuvių kalba, tokiu atveju prie šių dokumentų turi būti pridedamas tikslus vertimas į
lietuvių kalbą, patvirtintas vertėjo, tiekėjo ar jo į galioto asmens parašu ir antspaudu (jei turi).
30. Tiekėjas savo pasiūlymą pateikia užpildydamas pasiūlymo formą (pirkimo sąlygų 2
priedo 1 lentelė) bei kitus reikalingus dokumentus.
31. Pasiūlymą sudaro tiekėjo pateiktų dokumentų elektronine forma CVP IS priemonėmis
visuma:
31.1. užpildyta pirkimo sąlygų 2 priede 1 lentelė pateikta „Pasiūlymo dėl naujo lengvojo
automobilio pirkimo“ forma;
31.2. tiekėjo sąžiningumo deklaracija, parengta pagal pirkimo sąlygų 3 priede pateiktą
formą. Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, šią deklaraciją pateikia kiekvienas ūkio subjektų
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grupės narys (nebūtina);
31.3. jungtinės veiklos sutarties kopija (jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė)
(pateikiami skenuoti dokumentai elektronine forma);
31.4. kita pirkimo sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai (pateikiami skenuoti
dokumentai elektronine forma);
31.5. tiekėjo deklaracija, pateiktas nuskenuotas pasirašytas dokumento originalas pagal
pirkimo sąlygų 4 priede pateiktą formą. Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, šią deklaraciją
pateikia kiekvienas ūkio subjektų grupės narys.
32. Naujo lengvojo automobilio pasiūlymas (paketas) pateikiamas elektroniniu būdu ir
pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo
įstatymo (Žin., 2000, Nr. 61-1827) nustatytus reikalavimus. Pasiūlyme nurodoma kaina turi būti
apskaičiuota ir išreikšta taip, kaip nurodyta pirkimo sąlygų 2 priedo lentelėje. Į kainą turi būti
įskaičiuotos visos tiekėjo išlaidos ir mokesčiai. Siūlomos kainos turi būti išreikštos eurais.
33. Tiekėjas pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra
konfidenciali. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos teisės aktai negali
būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali.
34. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau kaip iki 2017 m. liepos 31 d. Jeigu pasiūlyme
nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo
dokumentuose.
35. Kol nepasibaigė pasiūlymų pateikimo terminas, dalyvis gali pakeisti ar atšaukti pateiktą
savo pasiūlymą CVP IS priemonėmis. Vėliau gautas elektroninis pasiūlymas nenagrinėjamas.
PERKANČIOJI ORGANIZACIJA neatsako už elektros tiekimo, CVP IS sutrikimus ar už pavėluotai
gautą pasiūlymą.
36. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA reikalauja, kad dalyvis savo pasiūlyme nurodytų,
kokius subtiekėjus ir kokioms veikloms atlikti jis ketina pasitelkti. Šis reikalavimas nekeičia
pagrindinio dalyvio atsakomybės dėl numatomos sudaryti sutarties įvykdymo.
VI SKYRIUS
PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS
37. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA nereikalauja pasiūlymo galiojimo užtikrinimo
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytais prievolių įvykdymo užtikrinimo būdais.
VII SKYRIUS
PIRKIMO DOKUMENTŲ TEIKIMAS, PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS
38. Tiekėjai, norintys gauti pirkimo sąlygas, jų paaiškinimus bei patikslinimus, privalo
registruotis priimdami kvietimą CVP IS (PERKANČIOJI ORGANIZACIJA neteikia tiekėjams
pirkimo dokumentų popierinio varianto. Tiekėjai turėtų atidžiai stebėti CVP IS talpinamus pirkimo
dokumentų paaiškinimus ir papildymus).
39. Tiekėjai turi teisę kreiptis dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo. Prašymai paaiškinti pirkimo
sąlygas turi būti pateikiami CVP IS susirašinėjimo priemonėmis ir jie gali būti pateikiami
PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI ne vėliau kaip likus 4 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo
termino pabaigos.
40. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui perkančioji organizacija turi teisę savo
iniciatyva paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas CVP IS priemonėmis.
41. Atsakydama į kiekvieną tiekėjo CVP IS priemonėmis pateiktą prašymą paaiškinti
pirkimo sąlygas, jeigu jis buvo pateiktas nepasibaigus šių pirkimo sąlygų 39 punkte nurodytam
terminui, arba aiškindama, tikslindama pirkimo sąlygas savo iniciatyva, PERKANČIOJI
ORGANIZACIJA turi paaiškinimus, patikslinimus paskelbti CVP IS priemonėmis ne vėliau kaip
likus 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
42. Dėl pirkimo sąlygų paaiškinimų PERKANČIOJI ORGANIZACIJA nenumato rengti
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susitikimų su tiekėjais.
43. Bet kokia informacija, pirkimo sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas
PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS
susirašinėjimo priemonėmis.
44. 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 pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į šiuos
paaiškinimus (patikslinimus). Apie pasiūlymų pateikimo termino pratęsimą pranešama patikslinant
skelbimą CVP IS.
VIII SKYRIUS
PIRMINIO SUSIPAŽINIMO SU CVP IS PRIEMONĖMIS GAUTAIS PASIŪLYMAIS
PROCEDŪRA
45. Pradinis susipažinimas su elektroninėmis priemonėmis CVP IS gautais pasiūlymais vyks
2017 m. gegužės 3 d. 9.00 val. V. Mačernio g. 31, LT-90132 Plungė (administracijos patalpose).
Pradinio susipažinimo su elektroninėmis priemonėmis gautais pasiūlymais procedūroje tiekėjų
atstovai turi teisę dalyvauti vokų atplėšimo procedūroje, tačiau į Komisijos posėdį nekviečiami.
46. Pradinio susipažinimo su elektroninėmis priemonėmis CVP IS gautais pasiūlymais ir su
vokų atplėšimo metu skelbtina informacija tiekėjai supažindinami CVP IS priemonėmis, nurodant
pateikusio tiekėjo pavadinimą, pasiūlyme nurodytą kainą.
47. Tolesnes tiekėjų kvalifikacijos tikrinimo, pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir
palyginimo procedūras tęsia Komisija.
IX SKYRIUS
TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS TIKRINIMAS, PASIŪLYMŲ VERTINIMAS IR
PALYGINIMAS
48. Komisija tikrina tiekėjų pasiūlymuose pateiktų kvalifikacijos, kitų reikalavimų duomenų
atitiktį pirkimo dokumentų 12.1–12.9 punktuose nustatytiems reikalavimams. Jeigu Komisija
nustato, kad tiekėjo pateikti kvalifikacijos duomenys yra neišsamūs arba netikslūs, ji privalo raštu
CVP IS priemonėmis prašyti tiekėjo juos papildyti arba paaiškinti per PERKANČIOSIOS
ORGANIZACIJOS nurodytą terminą. Jeigu PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS prašymu
tiekėjas CVP IS priemonėmis nepatikslino pateiktų netikslių ir neišsamių duomenų apie savo
kvalifikaciją, PERKANČIOJI ORGANIZACIJA atmeta tokį pasiūlymą.
49. Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio tiekėjo kvalifikacijos
duomenų atitikties pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams ir kiekvienam iš jų raštu CVP
IS priemonėmis ne vėliau kaip per 3 darbo dienas praneša apie šio patikrinimo rezultatus. Teisę
dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie tiekėjai, kurių kvalifikacijos duomenys atitinka
PERKANČIOJSIOS ORGANIZACIJOS keliamus kvalifikacijos reikalavimus.
50. Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai raštu CVP IS priemonėmis
paprašius, tiekėjai privalo per Komisijos nurodytą terminą pateikti raštu CVP IS priemonėmis
papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės.
51. Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo
klaidų, ji privalo raštu CVP IS priemonėmis paprašyti tiekėjų per jos nurodytą terminą atskiru raštu
pateikti ištaisytas pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant elektroninių vokų su
pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas
aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą
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naujomis dalimis.
52. Tiekėjo pateiktų kvalifikacijos duomenų patikslinimai, pasiūlymo turinio paaiškinimai,
pasiūlyme nurodytų aritmetinių klaidų pataisymai, siunčiami PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI
raštu CVP IS priemonėmis.
53. Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:
53.1. tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų;
53.2. tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir,
PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI prašant, nepatikslino jų raštu CVP IS priemonėmis;
53.3. pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų;
53.4. tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per didelės,
PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI nepriimtinos kainos.
54. Apie pasiūlymo atmetimą tiekėjas informuojamas pirkimo sąlygų 58 punkte nurodytais
terminais.
55. Laimėjusiu pasiūlymu bus pripažintas tas pasiūlymas, kurio pasiūlyta kaina yra mažiausia.
PERKANČIOJI ORGANIZACIJA vertina kainą, kurią pasiūlyme apskaičiuoja tiekėjas.
X SKYRIUS
PASIŪLYMŲ EILĖ, SPRENDIMAS DĖL LAIMĖJUSIO PASIŪLYMO IR SUTARTIES
SUDARYMAS
56. Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų
eilę (išskyrus atvejį, kai pasiūlymą pateikia tik vienas tiekėjas) ir laimėjusį pasiūlymą (priima
sprendimą sudaryti sutartį). Pasiūlymų eilė nustatoma kainų didėjimo tvarka. Tais atvejais, kai keli
pasiūlymai pateikiami vienodomis kainomis, nustatant pasiūlymų eilę į šią eilę pirmesniu įrašomas
tiekėjas, kurio pasiūlymas CVP IS priemonėmis įregistruotas anksčiausiai.
57. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA nedelsdama, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo
sprendimo priėmimo, CVP IS priemonėmis praneša pasiūlymus pateikusiems dalyviams apie priimtą
sprendimą sudaryti pirkimo sutartį ar preliminariąją sutartį, pateikia pagal Viešųjų pirkimų įstatymo
41 straipsnio 2 dalyje nurodytos informacijos, kuri nebuvo pateikta pirkimo procedūros metu,
santrauką ir nurodo nustatytą pasiūlymų eilę, laimėjusį pasiūlymą, pasiūlymo atmetimo priežastis.
Pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 41 straipsnio 3 dalį, PERKANČIOJI
ORGANIZACIJA neteikia informacijos, jei jos atskleidimas prieštarauja teisės aktams, kenkia
visuomenės interesams, teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdo užtikrinti sąžiningą
konkurenciją. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA taip pat turi nurodyti priežastis, dėl kurių buvo
priimtas sprendimas nesudaryti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties.
58. Sutartis pasirašoma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigė Lietuvos Respublikos
viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 22 dalyje numatytas sutarties sudarymo atidėjimo terminas,
išskyrus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 18 str. 9 d. 1 p. nurodytą atvejį.
59. Tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, privalo pasirašyti sutartį per
PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS nurodytą terminą. Tiekėjas sutarčiai pasirašyti kviečiamas
raštu arba CVP IS priemonėmis ir jam nurodomas laikas iki kada jis turi pasirašyti pirkimo sutartį.
60. Kai pirkimo sutartis sudaroma raštu, o tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo
sutartį, raštu atsisako ją sudaryti, tai PERKANČIOJI ORGANIZACIJA siūlo sudaryti pirkimo
sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal patvirtintą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio
sudaryti pirkimo sutartį. Atsisakymu sudaryti pirkimo sutartį taip pat laikomas bet kuris iš šių
atvejų:
60.1. tiekėjas nepasirašo pirkimo sutarties iki PERKANČIOJI ORGANIZACIJA nurodyto
laiko;
60.2. tiekėjas atsisako sudaryti pirkimo sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis
sąlygomis;
60.3. tiekėjo pateikta Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 24 straipsnio 2 dalies
5 punkte nurodyta deklaracija yra melaginga.
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XI SKYRIUS
PRIVALOMOSIOS SUTARTIES SĄLYGOS
61. Privalomosios sutarties sąlygos:
61.1. Bus pasirašyta viešojo pirkimo-pardavimo sutartis naujo lengvojo automobilio
pirkimui. Viešojo pirkimo – pardavimo sutarties naujo lengvojo automobilio pirkimui visi sutartiniai
įsipareigojimai turi būti įvykdyti per 20 darbo dienų nuo sutarties pasirašymo dienos:
61.2. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA už suteiktas prekes sumoka per 15 kalendorinių
dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos;
61.3. pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos,
išskyrus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 8 dalyje nustatytą atvejį.
Sutarties galiojimo metu pasikeitus PVM dydžiui, prekių kaina keičiama proporcingai PVM
pasikeitimo dydžiui. Perskaičiuota prekių kaina taikoma po perskaičiavimo pateiktoms prekėms
apmokėti ir tai nėra laikoma esminiu sutarties sąlygų pakeitimu;
61.4. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, nesikreipdama į teismą, gali vienašališkai
nutraukti sutartį, raštu įspėjusi tiekėją prieš 7 darbo dienas, jeigu:
61.4.1. Tiekėjas bankrutuoja, yra likviduojamas, sustabdo savo ūkinę veiklą arba kai
įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka susidaro analogiška situacija;
61.4.2. Tiekėjas nevykdo arba netinkamai vykdo sutartinius įsipareigojimus ir (ar)
nepašalina arba netinkamai pašalina PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS nurodytus trūkumus.
Sutarties netinkamas vykdymas gali būti pripažįstamas, tačiau neapsiribojant tik šia sąlyga, jeigu
PERKANČIOJI ORGANIZACIJA pateikė ne mažiau kaip dvi pretenzijas dėl netinkamų paslaugų
teikimo;
61.4.3. Tiekėjas perleidžia sutarties vykdymą tretiesiems asmenims.
61.5. kitais, nei nurodyta 62.4 punkte atvejais PERKANČIOJI ORGANIZACIJA turi teisę,
nesikreipdama į teismą ir nenurodydama sutarties nutraukimo priežasčių, vienašališkai nutraukti
sutartį, apie tai raštu įspėjusi tiekėją prieš 10 kalendorinių dienų;
61.6. Tiekėjas, prieš 7 darbo dienas raštu įspėjęs PERKANČIĄJĄ ORGANIZACIJĄ, turi
teisę nutraukti sutartį, jei PERKANČIOJI ORGANIZACIJA ne dėl tiekėjo kaltės arba nenugalimos
jėgos aplinkybių vėluoja atlikti mokėjimą arba vykdyti kitą sutartinį įsipareigojimą daugiau kaip 10
kalendorinių dienų ir jeigu tiekėjas apie vėlavimą bent kartą raštu pranešė PERKANČIAJAI
ORGANIZACIJAI;
61.7. Visi su šia sutartimi susiję ginčai sprendžiami derybų keliu. Iškilusių tarp šalių ginčų
neišsprendus taikiai per 10 kalendorinių dienų, jų nagrinėjimas vykdomas Lietuvos Respublikos
įstatymų nustatyta tvarka. Bet kokie PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS ir tiekėjo tarpusavio
santykiai, nenumatyti šiuose pirkimo dokumentuose, reglamentuojami Lietuvos Respublikos teisės
norminiais aktais.
XII SKYRIUS
KITOS SĄLYGOS
62. Bet kokie ginčiai tarp PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS ir tiekėjo sprendžiami
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka. Bet kokie PERKANČIOSIOS
ORGANIZACIJOS ir tiekėjo tarpusavio santykiai, nenumatyti šiuose pirkimo dokumentuose,
reglamentuojami Lietuvos Respublikos teisės norminiais aktais.

________________________

Naujo lengvojo automobilio
mažos vertės pirkimo supaprastinto
atviro konkurso būdu pirkimo sąlygų
1 priedas
PLUNGĖS VAIKŲ GLOBOS NAMŲ
NAUJO LENGVOJO AUTOMOBILIO MAŽOS VERTĖS PIRKIMO SUPAPRASTINTO
ATVIRO KONKURSO BŪDU PIRKIMO SĄLYGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1 lentelė. Vidutinių vienatūrių automobilių (daugiatikslių automobilių (universaliųjų transporto
priemonių) techninė specifikacija:
Savybė

Reikalavimai

Automobilio rūšis
Automobilių
skaičius
Automobilio
pagaminimas
Kėbulo tipas

Keleivinis lengvasis automobilis M1
1

Bendras ilgis, cm
Ratų bazė, cm
Durelių skaičius
Kėbulo spalva
Variklio galia
Variklio darbinis
tūris
Varantysis tiltas
Pavarų dėžės tipas
Pavarų skaičius
Kuro tipas
Kuro bako talpa
Vidutinės kuro
sąnaudos
Mažiausias keleivių
skaičius (su
vairuotoju) be
papildomai
įrengiamų vietų
Saugos diržai
Galvos atramos
Oro pagalvės
Automobilio
valdymo saugumo
sistemos

Automobilis naujas, neeksploatuotas, pagamintas ne
anksčiau 2016 m. sausio 1 d.
Daugiatikslės, universaliosios transporto priemonės
(vienatūris)
Nuo 464
Nuo 276
3/4 ar 4/5
Sidabrinė (galima panaši spalva)
Nuo 95 kW
Ne mažiau 1,6 l
Priekinis
Mechaninė ar automatinė
Ne mažiau 6 pavarų
Benzinas
Ne mažiau 50 ltr.
Vidutiniškai 4-7 ltr.
7

Vairuotojo ir visoms keleivių vietoms
Vairuotojo ir visoms keleivių vietoms
Vairuotojo ir keleivio oro saugos pagalvės
Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS)

Siūlomo
automobilio
techninė
specifikacija
(pildo tiekėjas)

2
Rūko žibintai
Audiosistema
Veidrodėliai
Salono šildymas ir
vėdinimas
Užraktas ir
saugumas

Priekiniai rūko žibintai ir galinis rūko žibintas
Radijo imtuvas
Elektra valdomi galinio vaizdo šoniniai veidrodėliai
Šildymo sistema su ventiliatoriumi ar oro
kondicionierius

Minimalūs aplinkos
apsaugos kriterijai
Automobilio
pristatymo terminas
Automobilio
komplektacija

Transporto priemonė turi atitikti EURO 5/EURO 6
standartą
per 20 darbo dienų nuo sutarties pasirašymo dienos.

Garantija

ne mažiau 3 metai ir ne mažiau 100 000 kilometrų ridos (su
galimybe prasitęsti iki numatytos ridos);
Ne mažiau 5 metų gamintojo garantija nuo kiauryminio
prarūdijimo;
Privalomas techninių aptarnavimų intervalas ne trumpesnis
kaip 20 000 km. ridos arba vieneri metai (kas sueis greičiau);

Pristatymo adresas
Einamasis techninis
aptarnavimas

V. Mačernio g. 31, Plungė
Pardavėjas ar jo įgaliotas atstovas privalo užtikrinti
automobilio gamintojo numatytą aptarnavimą ir
priežiūrą pardavėjo ar jo atstovo nurodytame
autoservise, ne didesnėmis kaip nurodytos pasiūlyme
kainomis (1 priedo 2 lentelė) visos garantijos metu.
Autoservisas turi būti ne toliau kaip 70 km atstumu nuo
automobilio pristatymo vietos, o jeigu yra toliau,
automobilį aptarnavimui ir priežiūrai savo sąskaita turi
nugabenti ir grąžinti pardavėjas.

Kita:

Infraraudonuosius spindulius atspindintis priekinis stiklas;
Turi būti pateikta informacija, kaip naudoti transporto
priemonę, kad būtų padidintas degalų naudojimo
efektyvumas;
Nuolatinio greičio palaikymo sistema (tempomatas);
Stogo bagažinės laikikliai (pageidautina);
2 ir daugiau užvedimo rakteliai su distancinio valdymo
pultais;

Gamyklinė automobilio apsaugos sistema su centriniu durų
užraktu bei distanciniu valdymu (apsaugos sistema turi atitikti
draudimo bendrovių reikalavimus).

Automobilis privalo būti taip sukomplektuotas, kad jį
būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti
Lietuvos Respublikoje. Automobilis pateikiamas su
universaliomis padangomis arba su vasarinių ir žieminių
padangų komplektais.

Tiekiamas automobilis turi atitikti Energijos vartojimo
efektyvumo reikalavimus pagal LR Vyriausybės 2008
m. spalio 8 d. nutarimą Nr. 1023 „Dėl prekių, kurioms
viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo
efektyvumo reikalavimai, ir šių prekių energijos
vartojimo bei energijos vartojimo efektyvumo ir
aplinkos apsaugos reikalavimus pagal Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. vasario 21 d.
įsakymo Nr. 3-100 „Dėl energijos vartojimo efektyvumo
ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant
kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada
juos privalo taikyti, tvarkos aprašo patvirtinimo“.
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2 lentelė. Numatomas aptarnavimas ir priežiūra.
Eil.
Nr.

Aptarnavimo/priežiūros
pavadinimas

Kaina
(be PVM, be
kitų mokėtinų
mokesčių)
EUR

PVM, kiti
mokėtini
mokesčiai
EUR

1

2

3

4

Galutinė kaina
(su PVM,
kitais
mokėtinais
mokesčiais)
EUR
5
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Naujo lengvojo automobilio
mažos vertės pirkimo supaprastinto
atviro konkurso būdu pirkimo sąlygų
2 priedas

(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))
PASIŪLYMAS
DĖL NAUJO LENGVOJO AUTOMOBILIO PIRKIMO
(PIRKIMO NUMERIS)
____________________ Nr. ___
(Data)
____________________
(Sudarymo vieta)
Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio
subjektų grupė, surašomi visi tiekėjų
pavadinimai/
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų
grupė, surašomi visi tiekėjų adresai/
Asmens,
pasirašiusio
pasiūlymą
saugiu
elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos
Telefono numeris
Fakso numeris
El. pašto adresas
PVM mokėtojo kodas
Atsiskaitomosios
sąskaitos
Nr.,
banko
pavadinimas, banko kodas
Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us), ar subteikėją (-us)
Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų)
pavadinimas (-ai)
Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų)
adresas (-ai)
Kokioms veikloms atlikti ketinama pasitelkti
subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us)
Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1) naujo lengvojo automobilio mažos vertės pirkimo supaprastinto atviro konkurso būdu
skelbime, išspausdintame CVP IS;
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2) naujo lengvojo automobilio mažos vertės pirkimo supaprastinto atviro konkurso būdu
sąlygose;
3) kituose pirkimo dokumentuose.
Siūloma naujo lengvojo automobilio kaina:
1 lentelė
Kaina
Naujo lengvojo
(be PVM, be
Eil.
automobilio
kitų mokėtinų
Nr.
pavadinimas
mokesčių)
EUR
1
2
3

PVM, kiti
mokėtini
mokesčiai
EUR
4

Galutinė kaina
(su PVM,
kitais mokėtinais
mokesčiais)
EUR
5

Pasiūlymo kaina su PVM žodžiais: _____________________________________________
Pasiūlymo kaina be PVM žodžiais: _____________________________________________
PVM suma žodžiais: ________________________________________________________
2 lentelė. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Eil.
Nr.

Pateiktų dokumentų pavadinimas

Dokumento puslapių
skaičius

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (perkančioji organizacija šios informacijos
negali atskleisti tretiesiems asmenims):
3 lentelė
Pateikto dokumento pavadinimas
Eil.
(rekomenduojama pavadinime
Nr.
vartoti žodį „Konfidencialu“)

Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo
lango eilutėje

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios
informacijos pasiūlyme nėra.
Pasiūlymas galioja iki ___________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto
(Parašas*)
(Vardas ir pavardė*)
asmens pareigų pavadinimas*)
*Pastaba. Šis dokumentas teikiamas pasirašytas saugiu elektroniniu parašu.
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Naujo lengvojo automobilio
mažos vertės pirkimo supaprastinto
atviro konkurso būdu pirkimo sąlygų
3 priedas
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2011 m. rusėjo 30 d. įsakymu Nr. 4-706
(Tiekėjo pavadinimas)
TIEKĖJO (JURIDINIO, FIZINIO ASMENS, KITOS ORGANIZACIJOS AR JO (JOS)
PADALINIO) SĄŽININGUMO DEKLARACIJA

(Data, numeris)
(Vieta)
Aš,

,
(tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė)
vadovaujantis (atstovaujantis)
(tiekėjo pavadinimas)
(toliau – ūkio subjektas), kuris (-i) dalyvauja perkančiosios organizacijos atliekamame viešajame
pirkime, tvirtinu, kad mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas:
1. nedavė ir neketina duoti perkančiosios organizacijos Viešojo pirkimo komisijos nariams,
ekspertams, perkančiosios organizacijos (įgaliotosios organizacijos) vadovams, valstybės
tarnautojams (darbuotojams) ar kitų tiekėjų atstovams pinigų, dovanų, nesuteikė ir neketina suteikti
jokių paslaugų ar kitokio atlygio už sudarytas ar nesudarytas sąlygas, susijusias su palankiais
veiksmais laimėti viešąjį pirkimą;
2. nedalyvauja Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 30-856)
5 straipsnyje nurodytuose draudžiamuose susitarimuose ir susitarimuose, pažeidžiančiuose Lietuvos
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) 3 straipsnyje ar
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo (Žin., 2011,
Nr. 85-4135) 6 straipsnyje nurodytus principus;
3. šiame viešajame pirkime veikia nepriklausomai ir jeigu vienas ar keli ūkio subjektai, su
kuriais mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas yra susijęs Lietuvos Respublikos
konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 12 dalyje nustatytais būdais, dalyvauja tame pačiame viešajame
pirkime ir pateikia savarankišką (-us) pasiūlymą (-us), jie laikytini mano vadovaujamo
(atstovaujamo) ūkio subjekto konkurentais;
4. perkančiosios organizacijos prašymu per jos nustatytą terminą pateiks ūkio subjektų, su
kuriais mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas yra susijęs Lietuvos Respublikos
konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 12 dalyje nustatytais būdais, sąrašą.
Man žinoma, kad jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, mano vadovaujamas
(atstovaujamas) ūkio subjektas atsakys įstatymų nustatyta tvarka.
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(Deklaraciją teikiančio asmens
pareigos)

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

PASTABA. Teikdami Tiekėjo sąžiningumo deklaraciją įsitikinkite, kad teikiate aktualios redakcijos formą (aktualią
formą galima rasti Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainės www.vpt.lt skyriaus „Teisinė informacija“ dalyje
„Dokumentų formos“). Tiekėjo sąžiningumo deklaracijos forma negali būti keičiama. Jeigu viešajame pirkime
dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildo kiekvienas ūkio subjektas atskirai.
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Naujo lengvojo automobilio
mažos vertės pirkimo supaprastinto
atviro konkurso būdu pirkimo sąlygų
4 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)
__________________________
(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 ir (arba) nuoroda į CVP IS)

1. Nėra bankrutavęs, likviduojamas, 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 (profesinės etikos pažeidimo arba konkurencijos,
darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimo), kai nuo tiekėjo
pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai arba už
kurį tiekėjui (fiziniam asmeniui) yra paskirta administracinė nuobauda arba tiekėjui (juridiniam
asmeniui) – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose kai nuo sprendimo,
kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai, o už Lietuvos
Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimą tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, yra
paskirta ekonominė sankcija, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija įsiteisėjimo
dienos praėjo mažiau kaip trys metai.
2. Man žinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 1 punktu (Žin., 1996, Nr. 84-2000;
2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179) pateiktas pasiūlymas bus atmestas.
3. Tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.
4. Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildo kiekvienas ūkio
subjektas.
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(Deklaraciją sudariusio asmens
pareigų pavadinimas*)

(Parašas*)

(Vardas ir pavardė*)

*Pastaba. Jeigu perkančioji organizacija pirkimą atlieka CVP IS priemonėmis, šis dokumentas teikiamas
pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Tais atvejais, kai pirkimo dokumentuose nustatyta, kad visas pasiūlymas
pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma.

