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TARPTAUTINIŲ VAIKŲ ŽAIDYNIŲ KAUNE 2017 M.
DALYVIŲ APGYVENDINIMO IR SPORTINIO MIESTELIO ĮKŪRIMO
PASLAUGŲ PIRKIMO SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO BŪDU SĄLYGOS
TURINYS
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.

BENDROSIOS NUOSTATOS
PIRKIMO OBJEKTAS
TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI
ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE
PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS
PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS
PASIŪLYMŲ ŠIFRAVIMAS
KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS
SUSIPAŽINIMO SU PASIŪLYMAIS PROCEDŪROS
PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS
PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
PASIŪLYMŲ EILĖ IR SPRENDIMAS DĖL PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMO
GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA
PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS
PRIEDAI:
1 priedas. Pasiūlymo forma.
2 priedas. Minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracija.
3 priedas. Techninės specifikacijos.
4 priedas. Tiekėjo deklaracija.
5 priedas. Paslaugų sutartis (projektas).

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Perkančioji organizacija – VšĮ „S. Dariaus ir S. Girėno sporto centras“, įm.k.
133556183, Perkūno al. 5, LT–44221 Kaunas (toliau – Perkančioji organizacija). Perkančioji
organizacija numato pirkti Tarptautinių vaikų žaidynių Kaune 2017 m. dalyvių apgyvendinimo
ir sportinio miestelio įkūrimo paslaugas (toliau – Paslaugos).
2. Tarptautinių vaikų žaidynių Kaune 2017 m. dalyvių apgyvendinimo ir sportinio
miestelio įkūrimo paslaugų pirkimo supaprastinto atviro konkurso būdu sąlygos (toliau –
Konkurso sąlygos) ir jų paaiškinimai bei papildymai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų
informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ kartu su
skelbimu apie pirkimą. Perkančioji organizacija neteikia tiekėjams pirkimo dokumentų popierinio
varianto. Tiekėjai turėtų atidžiai stebėti CVP IS skelbiamus pirkimo dokumentų paaiškinimus bei
papildymus. Paslaugos pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ: 55250000-7 Apstatytų apgyvendinimo
patalpų trumpalaikės išnuomojimo paslaugos; 70332000-7 Paslaugos, susijusios su negyvenamuoju
nekilnojamuoju turtu.
3. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje
(toliau – CVP IS) https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/. Pirkimas, vadovaujantis Viešųjų pirkimų
įstatymo 151 straipsniu, vykdomas CVP IS elektroniniu būdu. Elektroninėmis priemonėmis
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pasiūlymus gali teikti tik tiekėjai, registruoti CVP IS adresu: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/.
Registracija CVP IS yra nemokama. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos
viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas), VšĮ „S. Dariaus ir S. Girėno sporto
centras“ direktoriaus 2016-06-05 įsakymu Nr. 1-6 patvirtintomis Supaprastintų viešųjų pirkimų
taisyklėmis, paskelbtomis ir CVP IS (toliau – Taisyklės), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu
(toliau – LR CK), kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei šiomis
Supaprastintos atviro konkurso sąlygomis.
4. Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Viešųjų pirkimų įstatyme ir Taisyklėse.
5. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio
pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų.
6. Perkančioji organizacija yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtoja (numeris
LT335561811).
7. Visos pirkimo sąlygos nustatytos pirkimo dokumentuose, kuriuos sudaro:
7.1. skelbimas apie pirkimą;
7.2. konkurso sąlygos (kartu su priedais);
7.3. pirkimo dokumentų paaiškinimai (patikslinimai), taip pat atsakymai į tiekėjų klausimus
(jeigu bus).
8. Perkančiosios organizacijos kontaktinis asmuo yra Aurimas Radzevičius, el.p.
aurimas@sportohale.lt, tel. 8 686 52281.

II SKYRIUS
PIRKIMO OBJEKTAS
9. Pirkimo objektas – Tarptautinių vaikų žaidynių Kaune 2017 m. dalyvių
apgyvendinimo ir sportinio miestelio įkūrimo paslaugos. Paslaugų kiekiai nurodyti pasiūlymo
formoje (konkurso sąlygų 1 priede) ir techninėje specifikacijoje (konkurso sąlygų 3 priedas). Juose
nurodyti kiekiai yra preliminarūs. Tikslus kiekis bus patikslintas iki 2017 m. gegužės 1 d. Pirkimo
objektas neskaidomas į dalis. Tiekėjai privalo siūlyti visą paslaugų apimtį.
10. Išsamesnė informacija pateikiama techninėse specifikacijose (konkurso sąlygų 3
priedas). Jeigu techninėje specifikacijoje ar kituose prieduose nurodomas konkretus modelis ar
šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, jie yra tik
informacinio pobūdžio ir tiekėjas gali siūlyti lygiavertį objektą nurodytajam.
11. Prievolių įvykdymo terminai bei kitos pirkimo sutarties sąlygos nurodyti konkurso
sąlygų XIV skyriuje.
12. Paslaugos turi būti teikiamos nuo 2017 m. liepos 3 d. iki 2017 m. liepos 9 d.
Paruošiamuosius darbus perkančiajai organizacijai turi būti leista pradėti pagal techninėse
specifikacijose (konkurso sąlygų 3 priedas) nurodytas datas.

III SKYRIUS
TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI
13. Tiekėjai, dalyvaujantys pirkime, turi atitikti minimalius kvalifikacijos reikalavimus ir
pateikti konkurso sąlygų 2 priede nustatytos formos minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties
deklaraciją. Perkančioji organizacija atitiktį minimaliems kvalifikacijos reikalavimams
patvirtinančių dokumentų reikalaus tik iš to tiekėjo, kurio pasiūlymas pagal vertinimo
rezultatus galės būti pripažintas laimėjusiu (iki pasiūlymų eilės nustatymo). Kvalifikacijos
reikalavimus patvirtinantys dokumentai gali būti išduoti ir po vokų atplėšimo, tačiau juose
nurodyti kvalifikacijos duomenys turi būti pateikti už laikotarpį iki pasiūlymų pateikimo
termino pabaigos. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, minimalių kvalifikacijos
reikalavimų atitikties deklaraciją pildo tik ūkio subjektas, atstovaujantis ūkio subjektų grupei ir
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rengiantis bendrą pasiūlymą. Tiekėjų, neatitinkančių šių reikalavimų, pasiūlymai atmetami:
Eil.
Kvalifikacijos reikalavimai
Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys
Nr.
dokumentai
13.1. Tiekėjas (fizinis asmuo) arba tiekėjo (juridinio Pateikiama: išrašai iš teismų sprendimų,
asmens) vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis jei tokie yra, ar Informatikos ir ryšių
narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio departamento
prie
Vidaus
reikalų
asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris ministerijos išduota pažyma ar valstybės
(buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), įmonės
Registrų
centro
Lietuvos
turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka
tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi teistumo išduotas
dokumentas,
patvirtinantis
(arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl jungtinius
kompetentingų
institucijų
tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 tvarkos duomenis, ar jiems tolygus šalies,
metus
nebuvo priimtas
ir įsiteisėjęs kurioje registruotas Tiekėjas, ar šalies, iš
apkaltinamasis
teismo
nuosprendis
už kurios jis atvyko, kompetentingos teismo
dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo ar viešojo administravimo institucijos
organizavimą ar vadovavimą jam, už išduotas dokumentas, liudijantis, kad nėra
kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, nurodytų
pažeidimų.
Nurodytas
papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau
tikslinės paramos panaudojimą ne pagal kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo
paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį termino pabaigos.
sukčiavimą,
mokesčių
nesumokėjimą,
neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar Pateikiamas
skenuotas
dokumentas
turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito elektroninėje formoje.
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.
13.2. Tiekėjas neturi neįvykdytų įsipareigojimų, Pateikiama:
susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio 1) Dėl įsipareigojimų, susijusių su
draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, mokesčių
mokėjimu
(neįskaitant
kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra socialinio draudimo įmokų), Lietuvos
perkančioji
organizacija,
reikalavimus. Respublikoje registruotas fizinis ar
Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, juridinis asmuo pateikia Valstybinės
susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio mokesčių inspekcijos išduotą dokumentą
draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo arba VĮ Registrų centro išduotą
neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė dokumentą,
patvirtinantį
jungtinius
kaip 50 eurų.
kompetentingų institucijų tvarkomus
duomenis. Kitos valstybės tiekėjas, kuris
yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia
atitinkamos užsienio šalies institucijos
išduotą
dokumentą.
Pateikiamas
dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau
kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo
termino pabaigos.
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13.3. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo,
kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų
daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime,
neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už
nusikalstamą bankrotą.

2) Dėl įsipareigojimų, susijusių su
socialinio draudimo įmokų mokėjimu,
Lietuvos
Respublikoje
registruoto
juridinio asmens duomenis paskutinę
pasiūlymų pateikimo dieną pasitikrina,
užfiksuoja ir išsaugo pati Perkančioji
organizacija. Atkreipiamas dėmesys, kad
SODRA informacinėje sistemoje viešai
tikrintini duomenys yra užfiksuoti prieš
dvi darbo dienas ir Perkančioji
organizacija šiuos duomenis laikys
aktualiais.
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 VĮ Registrų centro
išduotą
dokumentą,
patvirtinantį
jungtinius
kompetentingų
institucijų
tvarkomus duomenis. Kitos valstybės
tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis
asmuo, pateikia šalies, kurioje yra
registruotas, kompetentingos valstybės
institucijos išduotą pažymą. Pateikiamas
dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau
kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo
termino pabaigos.
Pateikiami
skenuoti
dokumentai
elektronine forma.
Pateikiama: Jei tiekėjo, kuris yra juridinis
asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą
juridinio asmens susirinkime, yra fizinis
asmuo, pateikiamas išrašas iš teismo
sprendimo arba Informatikos ir ryšių
departamento
prie
Vidaus
reikalų
ministerijos išduota pažyma arba VĮ
Registrų centro jungtinė pažyma apie
fizinį asmenį, arba atitinkamos užsienio
šalies institucijos dokumentas apie fizinį
asmenį.
Jei tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo,
dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio
asmens dalyvių susirinkime, yra juridinis
asmuo, tiekėjas pateikia laisvos formos
deklaraciją, kurioje nurodo, kad dalyvis,
turintis balsų daugumą juridinio asmens
dalyvių susirinkime yra juridinis asmuo.
Pateikiamas dokumentas turi būti išduotas
ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų
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13.4. Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su
kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs
ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal
šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra
tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta
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.

13.5. Tiekėjas nėra padaręs rimto profesinio
pažeidimo, kurį perkančioji organizacija gali
įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.
Šiame punkte vartojama sąvoka „rimtas
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

pateikimo termino pabaigos
Pateikiamas
skenuotas
dokumentas
elektronine forma
Pateikiama:
1) Tiekėjo deklaracija (šių konkurso
sąlygų 4 priedas);
2) Jei pasiūlymą teikia Lietuvos
Respublikoje registruotas tiekėjas, kuris
yra juridinis asmuo, iš jo nereikalaujama
pateikti jokių papildomų dokumentų.
Perkančioji organizacija duomenis tikrina
paskutinę pasiūlymų pateikimo termino
dieną, nurodytą skelbime. Jei pasiūlymą
teikia Lietuvos Respublikoje registruotas
tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, turi būti
pateikiamas VĮ Registrų centro išduotas
išrašas
ar
šio
įmonės
Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka
išduotas
dokumentas,
patvirtinantis
jungtinius
kompetentingų
institucijų
tvarkomus
duomenis
nurodytoms
aplinkybėms įrodyti arba teismo išduotą
išrašą, jei toks yra;
3) Jei pasiūlymą teikia užsienio šalyje
registruotas tiekėjas, jis pateikia šalies
kurioje yra registruotas kompetentingos
teismo
ar viešojo administravimo
institucijos išduotą pažymą.
Nurodytos pažymos turi būti išduotos ne
anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymo
pateikimo termino pabaigos.
Pateikiamas
skenuotas
dokumentas
elektronine forma
Pateikiama Tiekėjo deklaracija (šių
konkurso sąlygų 4 priedas);
Pateikiamas
skenuotas
dokumentas
elektronine forma

6

konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, toks
pažeidimas pagal šį punktą laikomas rimtu
profesiniu pažeidimu, jeigu nuo sprendimo
paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos
įstatyme nustatytą ekonominę sankciją
įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.
Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo,
kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų
daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime,
yra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip
jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos įmonių
bankroto įstatyme, toks pažeidimas pagal šį
punktą laikomas rimtu profesiniu pažeidimu,
jeigu nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos
praėjo mažiau kaip 3 metai.
14. Pateikiant atitinkamų dokumentų skaitmenines kopijas ir pasiūlymą pasirašant vadovo
arba įgalioto asmens saugiu elektroniniu parašu yra deklaruojama, kad kopijos yra tikros.
Perkančioji organizacija pasilieka sau teisę prašyti dokumentų originalų.
15. Jeigu tiekėjas dėl pateisinamų priežasčių negali pateikti Perkančiosios organizacijos
reikalaujamų dokumentų, jis turi teisę vietoje jų pateikti kitus Perkančiajai organizacijai priimtinus
dokumentus ar informaciją, kuri patvirtintų, kad tiekėjo kvalifikacija atitinka keliamus
reikalavimus. Šiuo atveju prieš teikiant pasiūlymą tiekėjas raštu kreipiasi į Perkančiąją organizaciją,
nurodydamas ketinamus pateikti dokumentus ar informaciją ir klausdamas, ar tokie dokumentai ar
informacija priimtina, bei nurodydamas priežastis, kodėl negali pateikti Perkančiosios organizacijos
reikalaujamų dokumentų.
16. Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie
dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų,
pateikiama priesaikos deklaracija arba oficiali tiekėjo deklaracija.
17. Jei kvalifikacijos reikalavimus patvirtinantis dokumentas išduotas anksčiau nei nurodė
Perkančioji organizacija, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas,
toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
18. Užsienio valstybių tiekėjų jų valstybėse išduoti kvalifikacijos reikalavimus įrodantys
dokumentai legalizuojami vadovaujantis Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille)
tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu
Nr. 1079, ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų
legalizavimo panaikinimo, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar
Europos Sąjungos teisės aktus dokumentas yra atleistas nuo legalizavimo ir (ar) tvirtinimo žymos
(Apostille).
19. Tiekėjas turi atitikti visus 13 punkte nustatytus reikalavimus.
20. Tiekėjai gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, neatsižvelgdami į tai, kokio teisinio
pobūdžio yra jų ryšiai. Šiuo atveju tiekėjai privalo įrodyti perkančiajai organizacijai, kad vykdant
pirkimo sutartį tie ištekliai jiems bus prieinami. Tam įrodyti tiekėjas turi pateikti pirkimo sutarčių ar
kitų dokumentų nuorašus, kurie patvirtintų, kad tiekėjui kitų ūkio subjektų ištekliai bus prieinami
per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį. Tokiomis pačiomis sąlygomis ūkio subjektų
grupė gali remtis ūkio subjektų grupės dalyvių arba kitų ūkio subjektų pajėgumais.
21. Kvalifikacijos reikalavimai ūkio subjektų grupės nariams: jei bendrą pasiūlymą
pateikia ūkio subjektų grupė, šio konkurso sąlygų 13.1-13.5 punktuose nustatytus kvalifikacijos
reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas ūkio subjektų grupės narys
atskirai. Į CVP IS priemonėmis pateiktus klausimus atsako įgaliotas bendrą pasiūlymą pateikti
tiekėjas, kuris kartu pateikia („prisega“) savo ir kitų ūkio subjektų grupės narių dokumentus,
pagrindžiančius atitikimą keliamiems kvalifikacijos reikalavimam.
22. Kvalifikacijos reikalavimai tretiesiems asmenims (subrangovams, subteikėjams,
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subtiekėjams) (toliau – subtiekėjai): savo pasiūlyme tiekėjas turi nurodyti (konkurso sąlygų 1
priede), kokius subtiekėjus jis ketina pasitelkti, jei pasitelks. Subtiekėjų kvalifikacijos dokumentai
pateikiami konkurso sąlygų 13.1-13.5 punktuose nustatytiems reikalavimams, jeigu yra
pasitelkiamas subtiekėjas.
23. 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.
To paties subtiekėjo dalyvavimas kelių tiekėjų pasiūlymuose nėra ribojamas.
24. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė
melagingą informaciją, kurią Perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis
priemonėmis.
25. Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo tvarka: bus atliekamas kiekvieno tiekėjo
kvalifikacijos tikrinimas, ar tiekėjas atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus minimalius teisės
verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo reikalavimus.

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE
26. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos
sutarties skaitmeninę kopiją ir visus ūkio subjektų grupės narius nurodo pasiūlyme (konkurso
sąlygų 1 priedas). Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyta kiekvienos šios sutarties šalies
įsipareigojimų vertės dalis, išreikšta procentiniu dydžiu, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę.
Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių
perkančiajai organizacijai nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris
asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo perkančioji organizacija turėtų bendrauti pasiūlymo
vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją).
27. 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 SKYRIUS
PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS IR KEITIMAS
28. Pasiūlymas turi būti pateikiamas iki 2017 m. balandžio 04 d. 13.00 val. (Lietuvos
Respublikos laiku) tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS, pasiekiamą adresu
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt. Pasiūlymai, pateikti popierine forma arba ne perkančiosios
organizacijos nurodytomis elektroninėmis priemonėmis, bus atmesti kaip neatitinkantys pirkimo
dokumentų reikalavimų, išskyrus pasiūlymo galiojimą užtikrinantį dokumentą. Perkančioji
organizacija neatsako už CVP IS, kurią administruoja Viešųjų pirkimų tarnyba, sutrikimus ar
kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar teikti pavėluotai. Atsižvelgiant į
tai, tiekėjams siūloma rengti pasiūlymus taip, kad liktų pakankamai laiko jiems laiku ir tinkamai
pateikti.
29. Pasiūlymus gali teikti tik CVP IS registruoti tiekėjai (nemokama registracija adresu
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt ). Visi dokumentai, patvirtinantys tiekėjų kvalifikacijos atitiktį
konkurso sąlygų nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams, kiti pasiūlyme pateikiami dokumentai
turi būti pateikti elektronine forma, t. y. tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis.
Pateikiami dokumentai ar skaitmeninės dokumentų kopijos turi būti prieinami naudojant
nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų formatus (pvz., pdf, doc ir kt.).
Pateikiant atitinkamų dokumentų skaitmenines kopijas ir pasiūlymą pasirašant saugiu elektroniniu
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parašu yra deklaruojama, kad kopijos yra tikros. Perkančioji organizacija pasilieka sau teisę prašyti
dokumentų originalų.
30. Pasiūlymas privalo būti pasirašytas galiojančiu saugiu elektroniniu parašu,
atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo nustatytus reikalavimus. Saugiu
elektroniniu parašu tvirtinamas visas pasiūlymas. Atskirai kiekvieno dokumento elektroniniu parašu
pasirašyti nereikia. Jeigu pasiūlymą pateikia ne tiekėjo vadovas, kartu su pasiūlymu turi būti
pateikta pasiūlymą teikiančio tiekėjo atstovo įgaliojimo pateikti ir pasirašyti pasiūlymą ir
kitus dokumentus elektroniniu parašu skaitmeninė kopija.
31. Tiekėjai pasiūlyme (konkurso sąlygų 1 priedas) turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta
informacija yra konfidenciali (tokią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis
ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai). Konfidencialia informacija laikomos pasiūlyme nurodytos
kainos sudedamosios dalys (įkainiai). Tiekėjas savo pasiūlyme nurodydamas, kad pasiūlyme
pateikta informacija yra konfidenciali, turi argumentuotai pagrįsti, kodėl jo nurodyta
informacija yra laikoma konfidencialia bei pateikti dokumentus, įrodančius, kokiu pagrindu
nurodyta informacija turėtų būti laikoma konfidencialia (pateikiamas pagrindimas dėl
pasiūlyme nurodytos konfidencialios informacijos. Tiekėjui neįvykdžius šios sąlygos,
perkančioji organizacija laikys, kad tiekėjo pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.
Perkančioji organizacija, 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.
Atkreipiame dėmesį, kad pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką, tam kad
informacija būtų laikoma komercine paslaptimi, ji turi atitikti šiuos požymius: 1) informacija turi
būti slapta (nevieša). Komercinę paslaptį sudaro tik tokia informacija, kuri nėra visuotinai žinoma
ar laisvai prieinama tretiesiems asmenims; 2) informacija turi turėti tikrą ar potencialią komercinę
(gamybinę) vertę dėl to, kad jos nežino tretieji asmenys ir ji negali būti laisvai prieinama; 3)
informacija turi būti slapta dėl jos savininko ar kito asmens, kuriam savininkas ją yra patikėjęs,
protingų pastangų išsaugoti jos slaptumą.
32. Pasiūlyme nurodoma kaina pateikiama eurais pagal šių konkurso sąlygų 1 priedą.
Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visus pirkimo dokumentų reikalavimus. Į pasiūlymo
kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos. Išlaidos, kurių tiekėjas teikdamas
pasiūlymą neįskaičiavo, nebus papildomai apmokamos. Visas išlaidas, susijusias su sutarties
vykdymu, kurios nebus nurodytos (įskaičiuotos) pasiūlyme ar sutartyje, prisiima tiekėjas. Visuose
atliekamuose skaičiavimuose bei apvalinimuose turi būti laikomasi bendrų skaičių apvalinimo
taisyklių ir kainos, įkainiai pasiūlyme turi būti nurodomi paliekant du skaitmenis po kablelio.
33. Pateikdamas pasiūlymą, dalyvis sutinka su konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo
pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia norint tinkamai įvykdyti
pirkimo sutartį.
34. Pasiūlymas ir kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba. Jei atitinkami
dokumentai yra išduoti kita kalba, turi būti pateiktas dokumentas (originalo kalba) su tinkamai
patvirtintu vertimu į lietuvių kalbą. Tinkamu bus laikomas vertimas patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto
asmens parašu, arba patvirtintas vertėjo parašu ir vertimo biuro anspaudu.
35. Pasiūlymą sudaro tiekėjo pateiktų duomenų, dokumentų elektroninėje formoje,
skaitmeninių dokumentų kopijų ir atsakymų į CVP IS priemonėmis pateiktus klausimus
visuma:
35.1. užpildytas pasiūlymas, parengtas pagal konkurso sąlygų 1 priede pateiktą formą;
35.2. minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracija, parengta pagal
konkurso sąlygų 2 priedą;
35.3. jungtinės veiklos sutartis (jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė);
35.4. įgaliojimas ar kitas dokumentas (pvz., pareigybės aprašymas) suteikiantis teisę
pateikti ir pasirašyti pasiūlymą ir (ar) kitus dokumentus elektroniniu parašu (jeigu pasiūlymą
pateikia ne vadovas);
35.5. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumentas, kuris turi būti pateiktas arba
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elektroniniu būdu, arba atskirai voke. Elektroniniu būdu teikiamas dokumentas turi būti
pasirašytas pasiūlymo galiojimo užtikrinimą išdavusio banko ar draudimo bendrovės saugiu
elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo nustatytus
reikalavimus. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo banko ar draudimo bendrovės saugų elektroninį
parašą Perkančioji organizacija turi galėti nekliudomai patikrinti. Atskirai voke teikiamas
dokumentas (pasiūlymo galiojimo užtikrinimo originalas) perkančiajai organizacijai pateikiamas
(pristatomas) užklijuotame voke iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos adresu Perkūno al. 5,
LT–44221 Kaunas, VšĮ „S. Dariaus ir S. Girėno sporto centras“ (23 kab.). Ant voko turi būti
užrašytas Perkančiosios organizacijos pavadinimas, adresas, pirkimo pavadinimas, tiekėjo
pavadinimas ir adresas. Ant voko taip pat turi būti užrašas „Neatplėšti iki pasiūlymų pateikimo
termino pabaigos“. Pasiūlymo pateikimo data laikoma ta, kai gaunamas visas pasiūlymas (paskutinė
pasiūlymo dalis). Jeigu pasiūlymas elektroninėmis priemonėmis pateiktas anksčiau, o pasiūlymo
galiojimo užtikrinimas, pateikiamas voke, − vėliau, kaip pasiūlymo pateikimo data fiksuojama voko
gavimo data (valanda, minutė);
35.6. Dokumentai, įrodantys, kokiu pagrindu pasiūlyme nurodyta informacija turėtų būti
laikoma konfidencialia (jei tokia nurodyta) (nepateikus laikoma, kad tiekėjo pasiūlyme
konfidencialios informacijos nėra);
35.7. kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai (jeigu prašoma).
35.8. tiekėjo atsakymai dėl pasiūlymo paaiškinimo ir kvalifikacijos duomenų patikslinimo
(jei bus).
36. 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. Laikoma, kad dalyvis pateikė
daugiau kaip vieną pasiūlymą, jeigu tą patį pasiūlymą pateikė ir raštu (popierine forma − vokuose),
ir naudodamasis CVP IS priemonėmis.
37. Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus
alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus
atmesti.
38. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 90 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino
pabaigos. Jei pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek
nustatyta pirkimo dokumentuose, t. y. 90 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
39. Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti
savo pasiūlymą. Norėdamas atšaukti ar pakeisti pasiūlymą, dalyvis CVP IS pasiūlymo lange
spaudžia „Atsiimti pasiūlymą“. Norėdamas vėl pateikti atšauktą ir pakeistą pasiūlymą, dalyvis turi jį
pateikti iš naujo. Suėjus pasiūlymų pateikimo terminui atšaukti ar pakeisti pasiūlymo nebus galima.
VI SKYRIUS
PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS
40. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti pasiūlymo galiojimą užtikrinantį
dokumentą – banko garantiją (toliau – garantija) arba draudimo bendrovės laidavimą (toliau –
laidavimas), kuriuo pasiūlymas turi būti užtikrinamas ne mažesne negu 300,00 Eur suma. Garantija
ar laidavimas turi galioti visą pasiūlymo galiojimo laikotarpį. Reikalavimai pasiūlymo galiojimo
užtikrinimo dokumento pateikimui nurodyti konkurso sąlygų 35.5 punkte. Jei pirkimo
procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, garantijoje arba laidavime turi būti nurodyti visi
ūkio subjektų grupės nariai.
41. Pateiktoje garantijoje ar laidavime turi būti nurodytas jos galiojimo terminas. Garantija
ar laidavimas turi galioti ne trumpiau nei 90 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
42. Perkančioji organizacija atsisako reikalavimų į pasiūlymo galiojimą užtikrinantį
dokumentą esant bent vienai iš šių sąlygų:
42.1. pasibaigia konkurso pasiūlymų užtikrinimo galiojimo laikas;
42.2. nutraukiamos pirkimo procedūros, atmetamas tiekėjo pasiūlymas (išskyrus atmetant
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dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo nepateikimo).
43. Tiekėjas netenka pasiūlymo galiojimo užtikrinimo, esant bent vienai šių sąlygų
(pasiūlymo galiojimo užtikrinime turi būti nurodytos šios sąlygos):
43.1. tiekėjas atsisako arba pakeičia savo pasiūlymą jo galiojimo laikotarpiu, nurodytu
pasiūlyme;
43.2. tiekėjas iki perkančiosios organizacijos nustatyto termino nepateikia neįprastai
mažos kainos pagrindimo;
43.3. laimėjęs viešąjį pirkimą tiekėjas atsisako pasirašyti sutartį pagal šiame konkurso
sąlygas nustatytas sutarties sąlygas. Jei iki Perkančiosios organizacijos nurodyto laiko jis
nepasirašo sutarties, laikoma, kad tiekėjas atsisakė pasirašyti sutartį;
43.4. tiekėjas, kurio pasiūlymas laimėjo viešąjį pirkimą, nepateikia sutarties sąlygų
įvykdymą užtikrinančio dokumento (kai reikalaujama).
44. Gavęs perkančiosios organizacijos pirmą rašytinį reikalavimą, garantiją suteikęs bankas
arba laidavimą suteikusi draudimo bendrovė privalo sumokėti perkančiajai organizacijai garantijoje
arba laidavime nurodytą pinigų sumą, nereikalaudami, kad perkančioji organizacija savo
reikalavimą pagrįstų, su sąlyga, kad perkančioji organizacija pažymės, jog reikalaujama suma
priklauso nuo vienos iš 43 punkte nurodytų sąlygų, įvardindama šią sąlygą.
45. Pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas (originalas) negrąžinamas, jeigu jis
nebuvo pateiktas atskirai, kaip to reikalaujama, taip pat tais atvejais, kai pasiūlymo galiojimo
užtikrinimas buvo pateiktas elektronine forma.
46. Prieš pateikdamas pasiūlymo galiojimo užtikrinimą, tiekėjas gali CVP IS priemonėmis
prašyti perkančiosios organizacijos patvirtinti, kad ji sutinka priimti jo siūlomą pasiūlymo galiojimo
užtikrinimą. Tokiu atveju perkančioji organizacija privalo CVP IS priemonėmis atsakyti tiekėjui ne
vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Šis patvirtinimas iš perkančiosios
organizacijos neatima teisės atmesti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą, gavus informacijos, kad
pasiūlymo galiojimą užtikrinantis ūkio subjektas tapo nemokus ar neįvykdė įsipareigojimų
perkančiajai organizacijai arba kitiems ūkio subjektams, ar netinkamai juos vykdė.

VII SKYRIUS
PASIŪLYMŲ ŠIFRAVIMAS
47. Tiekėjo teikiamas pasiūlymas gali būti užšifruojamas. Tiekėjas, nusprendęs pateikti
užšifruotą pasiūlymą, turi:
47.1. iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos naudodamasis CVP IS priemonėmis
pateikti užšifruotą pasiūlymą (užšifruojamas visas pasiūlymas arba pasiūlymo dokumentas, kuriame
nurodyta pasiūlymo kaina). Instrukcija, kaip tiekėjui užšifruoti pasiūlymą galima rasti interneto
svetainėje.
47.2. iki vokų atplėšimo procedūros (posėdžio) pradžios CVP IS susirašinėjimo
priemonėmis pateikti slaptažodį, su kuriuo perkančioji organizacija galės iššifruoti pateiktą
pasiūlymą. Iškilus CVP IS techninėms problemoms, kai tiekėjas neturi galimybės pateikti
slaptažodžio per CVP IS susirašinėjimo priemonę, tiekėjas turi teisę slaptažodį pateikti kitomis
priemonėmis pasirinktinai: perkančiosios organizacijos oficialiu elektroniniu paštu
.info@sportohale.lt, faksu (8-37) 200514 Tokiu atveju tiekėjas turėtų būti aktyvus ir įsitikinti, kad
pateiktas slaptažodis laiku pasiekė adresatą (pavyzdžiui, susisiekęs su perkančiąja organizacija
oficialiu jos telefonu ir (arba) kitais būdais).
48. Tiekėjui užšifravus visą pasiūlymą ir iki vokų atplėšimo procedūros (posėdžio) pradžios
nepateikus (dėl jo paties kaltės) slaptažodžio arba pateikus neteisingą slaptažodį, kuriuo
naudodamasi perkančioji organizacija negalėjo iššifruoti pasiūlymo, pasiūlymas laikomas
nepateiktu ir nėra vertinamas. Jeigu nurodytu atveju tiekėjas užšifravo tik pasiūlymo dokumentą,
kuriame nurodyta pasiūlymo kaina, o kitus pasiūlymo dokumentus pateikė neužšifruotus –
perkančioji organizacija tiekėjo pasiūlymą atmeta kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose
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nustatytų reikalavimų (tiekėjas nepateikė pasiūlymo kainos).
VIII SKYRIUS
KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS
49. Konkurso sąlygos gali būti paaiškinamas, patikslinamas tiekėjų iniciatyva, jiems CVP
IS susirašinėjimo priemonėmis kreipiantis į Perkančiąją organizaciją. Prašymai paaiškinti
konkurso sąlygas gali būti pateikiami Perkančiajai organizacijai CVP IS susirašinėjimo
priemonėmis ne vėliau kaip likus 4 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos
(neįskaitant paskutinės pasiūlymo pateikimo dienos). Tiekėjai turėtų būti aktyvūs ir pateikti
klausimus ar paprašyti paaiškinti konkurso sąlygas iš karto jį išanalizavę, atsižvelgdami į tai, kad,
pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, pasiūlymo turinio keisti nebus galima.
50. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, perkančioji organizacija turi teisę savo
iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas.
51. Atsakydama į kiekvieną tiekėjo CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateiktą prašymą
paaiškinti konkurso sąlygas, jeigu jis buvo pateiktas laiku, arba aiškindama, tikslindama konkurso
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 (neįskaitant paskutinės pasiūlymo pateikimo dienos). Į
laiku gautą tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas Perkančioji organizacija atsako ne vėliau
kaip per 3 darbo dienas nuo jo gavimo dienos. Perkančioji organizacija, atsakydama tiekėjui, kartu
siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, kurie prisijungė prie pirkimo, bet nenurodo, kuris
tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti konkurso sąlygas. Perkančioji organizacija tiek aiškindama,
tikslindama konkurso sąlygas savo iniciatyva, tiek tiekėjų iniciatyva visus paaiškinimus ir
patikslinimus skelbia CVP IS.
52. Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas
perkančiosios organizacijos ir tiekėjų susirašinėjimas yra vykdomas CVP IS priemonėmis
(pranešimus gaus prie pirkimo prisijungę tiekėjai).
53. Tuo atveju, kai paaiškinami (patikslinami) pirkimo dokumentai, perkančioji
organizacija paaiškinimus (patikslinimus) paskelbia CVP IS ir, prireikus, pratęsia pasiūlymų
pateikimo terminą protingumo kriterijų atitinkančiam terminui, per kurį tiekėjai, rengdami
pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į paaiškinimus (patikslinimus). Jeigu perkančioji organizacija
konkurso sąlygas paaiškina (patikslina) ir negali konkurso sąlygų paaiškinimų (patikslinimų)
pateikti taip, kad visi tiekėjai juos gautų ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo
termino pabaigos (neįskaitant paskutinės pasiūlymų pateikimo dienos), ji perkelia pasiūlymų
pateikimo terminą laikui, per kurį tiekėjai, rengdami pirkimo pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į šiuos
paaiškinimus (patikslinimus).
IX SKYRIUS
SUSIPAŽINIMO SU PASIŪLYMAIS PROCEDŪROS
54. Susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais vyks Viešųjų pirkimų
komisijos posėdyje – 2017 m. balandžio 04d. 13.45 val. Perkūno al. 5, LT–44221 Kaunas,
VšĮ „S. Dariaus ir S. Girėno sporto centras“ (51 kab.).
55. Susipažinimo su pasiūlymais posėdyje dalyvaujantiems dalyviams ar jų įgaliotiems
atstovams skelbiamas pasiūlymą pateikusio dalyvio pavadinimas, pasiūlyme nurodyta kaina ir
pranešama, ar pateiktas pasiūlymas yra patvirtintas dalyvio ar jo įgalioto asmens saugiu elektroniniu
parašu. Tuo atveju, kai pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaičiais, neatitinka kainos, nurodytos
žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais.
56. Susipažinimo su pasiūlymais procedūroje turi teisę dalyvauti visi pasiūlymus pateikę
tiekėjai arba jų įgalioti atstovai, taip pat viešuosius pirkimus kontroliuojančių institucijų atstovai.
Vokai atveriami ir tuo atveju, jei į susipažinimo su pasiūlymais posėdį neatvyksta pasiūlymus
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pateikę tiekėjai arba jų įgalioti atstovai.
57. Tiekėjas ar jo įgaliotas atstovas, ketinantis dalyvauti susipažinimo su pasiūlymais
posėdyje, turi pateikti įgaliojimą ar kitą dokumentą, patvirtinantį jo teisę dalyvauti susipažinimo su
pasiūlymais posėdyje. Šis dokumentas suformuojamas elektroninėmis priemonėmis ir
„prisegamas“, sukuriant pranešimą pirkimo skiltyje „Susirašinėjimas“, arba pateikiamas Komisijai
posėdžio pradžioje.
58. Kiekvienas susipažinimo su pasiūlymais posėdyje 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.
59. Apie susipažinimo su pasiūlymais metu paskelbtą informaciją raštu pranešama ir šioje
procedūroje nedalyvavusiems tiekėjams, jeigu jie to pageidauja.
60. Tolesnes pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras Komisija atlieka
pasiūlymus pateikusiems tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.

X SKYRIUS
PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS
61. Jeigu tiekėjas minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaracijoje
nepažymėjo, ar atitinka keliamą (-us) reikalavimą (-us) arba jei pateiktoje deklaracijoje nurodyti
duomenys yra netikslūs, tuomet Komisija turi prašyti tiekėjo patikslinti deklaraciją per protingą
terminą. Tokiu atveju Komisija vertina tiekėjo pasiūlymą tik jam patikslinus deklaraciją.
Pasiūlymas atmetamas tais atvejais, kai tiekėjas, Komisijai paprašius, nepatikslino kvalifikacinių
reikalavimų atitikties deklaracijos arba, patikslinęs minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties
deklaraciją, joje nurodė, kad neatitinka kvalifikacijos reikalavimų. Apie tokio pasiūlymo atmetimą
tiekėjas informuojamas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, raštu pranešant apie šio
patikrinimo rezultatus bei pagrindžiant priimtus sprendimus.
62. Kai prie minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaracijos tiekėjas pateikia ir
kvalifikaciją įrodančius dokumentus, Komisija jų nevertina, išskyrus tą atvejį, kai toks tiekėjas
pagal vertinimo rezultatus gali būti pripažintas laimėjusiu. Tokiu atveju pateikti dokumentai gali
būti vertinami tik po to, kai įvertintas gautas pasiūlymas ir pagal vertinimo rezultatus jis gali būti
pripažintas laimėjusiu.
63. Kai tiekėjas nepateikia minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracijos,
tačiau pateikia bent vieną kvalifikaciją pagrindžiantį dokumentą, Perkančioji organizacija turi
prašyti tiekėjo patikslinti kvalifikaciją, prašydama pateikti minimalių kvalifikacijos reikalavimų
atitikties deklaraciją.
64. Komisija patikrina tiekėjų minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaracijas
ir apie minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaracijos patikrinimo rezultatus CVP IS
priemonėmis informuoja tiekėjus nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas.
65. Iškilus klausimų dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai raštu paprašius, tiekėjai privalo per
Komisijos nurodytą terminą CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateikti papildomus paaiškinimus,
nekeisdami pasiūlymo esmės. Perkančioji organizacija negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti
pasiūlymo esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių konkurso sąlygose
nustatytų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų juos atitinkantis.
66. Jeigu tiekėjas pateikė netikslius, neišsamius pirkimo dokumentuose nurodytus kartu su
pasiūlymu teikiamus dokumentus: tiekėjo įgaliojimą asmeniui pasirašyti pasiūlymą, jungtinės
veiklos sutartį, pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ar jų nepateikė, Komisija
privalo prašyti tiekėjo patikslinti, papildyti arba pateikti šiuos dokumentus per jos nustatytą protingą
terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos nuo prašymo išsiuntimo iš Perkančiosios
organizacijos dienos.
67. Komisija, pasiūlymų vertinimo metu radusi pasiūlyme nurodytos kainos
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apskaičiavimo klaidų (išskyrus, kai nustatoma 0,01 cento aritmetinė klaida), privalo CVP IS
susirašinėjimo priemonėmis paprašyti tiekėjų per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme
pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant susipažinimo su pasiūlymais posėdžio metu paskelbtos
kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos
sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis. Jei tiekėjas per Perkančiosios
organizacijos nurodytą terminą neištaiso aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškina pasiūlymo, jo
pasiūlymas atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.
68. Jeigu pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža, Komisija privalo
tiekėjo CVP IS susirašinėjimo priemonėmis paprašyti per Komisijos nurodytą terminą pagrįsti
neįprastai mažą pasiūlymo kainą, esant poreikiui ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą.
Perkančioji organizacija turi įvertinti riziką, ar tiekėjas, kurio pasiūlyme nurodyta neįprastai maža
kaina, sugebės tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį. Perkančioji organizacija, vertindama, ar dalyvio
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 „Dėl pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai
mažos kainos sąvokos apibrėžimo“, Pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai
mažos kainos pagrindimo rekomendacijomis, patvirtintomis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus
2009 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. 1S-122. Jeigu tiekėjas nepagrindžia neįprastai mažos kainos, jo
pasiūlymas atmetamas.
69. Atitiktį minimaliems kvalifikacijos reikalavimams patvirtinančių dokumentų
reikalaujama tik iš to tiekėjo, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus gali būti
pripažintas laimėjusiu (iki pasiūlymų eilės nustatymo).
70. Komisija priima sprendimą dėl tiekėjo, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus
gali būti pripažintas laimėjusiu, atitikties pirkimo dokumentuose nustatytiems minimaliems
kvalifikacijos reikalavimams:
70.1. Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas gali būti pripažintas laimėjusiu, atitiko Perkančiosios
organizacijos keliamus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, kitų tiekėjų kvalifikacija
netikrinama;
70.2. Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas gali būti pripažintas laimėjusiu, pateikė netikslius ar
neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, Komisija privalo, nepažeisdama viešųjų pirkimų
principų, CVP IS susirašinėjimo priemonėmis prašyti tiekėjo šiuos duomenis papildyti arba
paaiškinti per Perkančiosios organizacijos nurodytą terminą. Jeigu tiekėjas Perkančiosios
organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją
Perkančioji organizacija atmeta tokio tiekėjo pasiūlymą ir kreipiasi į kitą tiekėją, kurio pasiūlymas
pagal vertinimo rezultatus gali būti pripažintas laimėjusiu, ir, įvertinusi jo kvalifikaciją, sudaro
pasiūlymų eilę;
70.3. Tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus gali būti pripažintas laimėjusiu,
nepateikus dokumentų, patvirtinančių atitiktį minimaliems kvalifikacijos reikalavimams per
Perkančiosios organizacijos nustatytą terminą, pateikus melagingus dokumentus arba pateikus
melagingą minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaraciją, jo pasiūlymas atmetamas ir
Perkančioji organizacija kreipiasi į kitą tiekėją, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus gali
būti pripažintas laimėjusiu, ir, įvertinusi jo kvalifikaciją, sudaro pasiūlymų eilę.
71. Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:
71.1. tiekėjas, neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos
reikalavimų arba Perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių
duomenų apie savo kvalifikaciją;
71.2. pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų arba tiekėjas per
Perkančiosios organizacijos nustatytą terminą, nepatikslino, nepapildė ar nepateikė pirkimo
dokumentuose nurodytų kartu su pasiūlymu teikiamų dokumentų: tiekėjo įgaliojimo asmeniui
pasirašyti pasiūlymą, jungtinės veiklos sutarties, pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio
dokumento;
71.3. visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per

14

didelės, Perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos;
71.4. tiekėjo pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža ir tiekėjas Komisijos
prašymu nepateikė kainos sudėtinių dalių ir skaičiavimų pagrindimo arba kitaip nepagrindė
neįprastai mažos pasiūlymo kainos;
71.5. pasiūlymas buvo pateiktas ne Perkančiosios organizacijos nurodytomis elektroninėmis
priemonėmis;
71.6. 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 voke), ir naudodamasis CVP IS
priemonėmis;
71.7. tiekėjas buvo nurodytas kaip subtiekėjas kito tiekėjo pasiūlyme arba tame pačiame
pirkime bendrai veiklai susivienijusių asmenų grupės partneriai atskirai pateikė pasiūlymus ar buvo
nurodyti partneriais kitoje susivienijusių asmenų grupėje arba kaip jų subtiekėjai.
XI SKYRIUS
PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
72. Pasiūlymuose nurodytos kainos vertinamos eurais. Jeigu pasiūlyme kaina nurodyta
užsienio valiuta, ji bus perskaičiuojama eurais pagal Lietuvos banko nustatytą ir paskelbtą euro ir
užsienio valiutos santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną.
73. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos
kriterijų.
XII SKYRIUS
PASIŪLYMŲ EILĖ IR SPRENDIMAS DĖL PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMO
74. Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, patikrinusi dalyvio, kurio
pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus gali būti pripažintas laimėjusiu, atitiktį minimaliems
kvalifikacijos reikalavimams, Komisija nustato pasiūlymų eiles pirkimo dalims bei laimėjusius
pasiūlymus. Pasiūlymai šiose eilėse surašomi kainos didėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų
pasiūlymų yra vienodos kainos, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas dalyvis, kurio
pasiūlymas CVP IS priemonėmis pateiktas anksčiausiai. Pasiūlymų eilė atitinkamai pirkimo daliai
nenustatoma, jei buvo gautas tik vienas pasiūlymas.
75. Suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams nedelsiant (ne vėliau
kaip per 5 darbo dienas) pranešama apie priimtą sprendimą sudaryti pirkimo sutartį, 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.
76. 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, esant atvejams, nustatytiems Viešųjų pirkimų įstatymo 18
straipsnio 9 dalyje.
77. Perkančioji organizacija sudaryti pirkimo sutartį siūlo tam dalyviui, kurio pasiūlymas
atitinkamai pirkimo daliai pripažintas laimėjusiu. Dalyvis sudaryti pirkimo sutarties kviečiamas
raštu ir jam nurodomas laikas, iki kada reikia atvykti sudaryti pirkimo sutartį. Konkursą laimėjęs
dalyvis privalo pasirašyti pirkimo sutartį per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą. Laikas
pirkimo sutarčiai pasirašyti gali būti nustatomas atskiru pranešimu raštu arba nurodomas pranešime
apie laimėjusį pasiūlymą.
78. Jeigu dalyvis, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu atsisako sudaryti pirkimo
sutartį arba nepateikia konkurso sąlygose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo (kai
reikalaujama), arba dalyvis iki perkančiosios organizacijos nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo
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sutarties, arba atsisako sudaryti pirkimo sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma,
kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju perkančioji organizacija siūlo sudaryti pirkimo
sutartį dalyviui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę atitinkamai pirkimo daliai yra pirmas
po dalyvio, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį. Šiuo atveju perkančioji organizacija, prieš siūlydama
sudaryti pirkimo sutartį, įvertina šio dalyvio kvalifikacijos atitiktį skelbime apie pirkimą nustatytiems
reikalavimams, jei kvalifikacija prieš tai nebuvo įvertinta (tiekėjų nebuvo reikalauta pateikti visų
kvalifikacijos atitiktį patvirtinančių dokumentų).
XIII SKYRIUS
GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA
79. Visi perkančiosios organizacijos ir tiekėjų ginčai bus nagrinėjami Viešųjų pirkimų
įstatymo V skyriuje nustatyta tvarka.

XIV SKYRIUS
PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS
80. Pirkimo sutartis negali būti sudaroma, kol nesibaigė Viešųjų pirkimų įstatymo
nustatyti tiekėjų pretenzijų pateikimo ir ieškinio pareiškimo terminai, išskyrus atvejus, kai
pasiūlymą pateikia tik vienas tiekėjas.
81. Perkančioji organizacija pirkimo sutartį siūlo sudaryti tam tiekėjui, kurio pasiūlymas
Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka pripažintas laimėjusiu. Sudaroma pirkimo sutartis turi
atitikti laimėjusio tiekėjo pasiūlymą ir šias konkurso sąlygas. Pirkimo sutarties projektas
pateikiamas konkurso sąlygų 5 priede.
82. Sutarties įvykdymo užtikrinimą Tiekėjas privalo pateikti Perkančiajai organizacijai ne
vėliau kaip per 10 dienų nuo Sutarties pasirašymo. Jei tiekėjas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo
užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Tiekėjas atsisakė sudaryti Sutartį. Įvykdymo užtikrinimas – 5
(penki) procentai nuo Tiekėjo pasiūlymo kainos be PVM. Sutarties įvykdymo užtikrinimas
įsigalioja banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto išdavimo dieną ir turi galioti
iki 2017-08-09. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas. Jei Sutarties
vykdymo laikotarpis yra pratęsiamas, atitinkamai turi būti pratęstas ir Sutarties įvykdymo
užtikrinimo galiojimas.
83. Sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos,
išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3
straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas
Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Pirkimo sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas pirkimo
sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai
ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos konkurso sąlygose. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties sąlygų
keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant konkurso sąlygas ir (ar) pirkimo sutarties
sudarymo metu, pirkimo sutarties Šalys gali keisti tik neesmines pirkimo sutarties sąlygas.

Konkurso 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)

__________________________
(Adresatas (perkančioji organizacija))
PASIŪLYMAS
DĖL TARPTAUTINIŲ VAIKŲ ŽAIDYNIŲ KAUNE 2017 M.
DALYVIŲ APGYVENDINIMO IR SPORTINIO MIESTELIO ĮKŪRIMO
PASLAUGŲ PIRKIMO
Tiekėjo pavadinimas, /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų
grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai
Tiekėjo adresas, tel. Nr., fakso Nr. /Jeigu dalyvauja
ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai,
tel. Nr., fakso Nr./
Tiekėjo įmonės kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų
grupė, surašomi visi dalyvių įmonių kodai/
Kontaktinio asmens dėl pasiūlymo vardas, pavardė,
telefono Nr., el. pašto adresas
Pateikdami šį pasiūlymą, mes sutinkame su visomis konkurso sąlygomis (su jų paaiškinimais,
papildymais, patikslinimais), pirkimo dokumentuose ir jų prieduose pateiktais reikalavimais.
1 lentelė. VISA PASIŪLYMO KAINA:
Kaina, Eur be PVM
(skaičiais ir žodžiais)

Visa pasiūlymo kaina, Eur
(įskaitant visus Lietuvoje galiojančius
mokesčius)
(duomenys iš 1.1)

PVM, Eur
(skaičiais ir žodžiais)
Kaina, Eur su PVM
(skaičiais ir žodžiais)
iki 2017 m. ................ ......

Pasiūlymo galiojimo laikas*

* – pasiūlymo galiojimo laikas turi būti toks, koks yra nurodytas konkurso sąlygų 38 p.

1.1 lentelė. Sportinio miestelio su infrastruktūra įkūrimo ir apgyvendinimo paslaugos Kaune bus
teikiamos
________________________________________________________________
__________________________________________________ (įrašyti pavadinimą, adresą)
Eil.
Nr.

Paslaugų
pavadinimas

Paslaugos
data

Parų
skaičius
arba
valandų
skaičius

Preliminarus
nakvynės vietų
skaičius parai
arba patalpų
skaičius

Vienos
paros
vienos
nakvynės
vietos
kaina arba
vienos
patalpos
kaina, Eur
be PVM

Bendra
kaina, Eur
be PVM
(7=4x5x6)

PVM
dydis.
%

Iš viso,
Eur su
PVM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2
1.

2.

3.

4.

5.

Apgyvendinimo
nakvynės kaina
Papildomos
apgyvendinimo
nakvynės vietos
kaina

2017-0704 – 201707-09
2017-07-04
– 2017-0709

5 paros

1250

5 paros

300

2

2 patalpos ne
mažesnės kaip
2000 m2

2017-0704 – 201707-09

6 paros

Auditorija 300
vietų (07:30 –
08:30
Auditorija 80-100
vietų (08:30 –
09:30)

2017-0705

1 val.

2017-07-05

1 val.

1

8
Iš viso:
Iš viso PVM
Bendra kaina, Eur su PVM

* – reikalavimai paslaugoms yra išvardinti techninėje užduotyje (3 priedas).

2 lentelė. Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subtiekėjus (subteikėjus):
Eil.Nr.

Subtiekėjo pavadinimas

Paslaugos, kurias numatoma pavesti subtiekėjui

Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai (subteikėjai).

3 lentelė. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia
informacija įsegti atskirai):
Eil.
Nr.

Pateikto dokumento pavadinimas

Dokumentas yra .... puslapyje
(tiekėjas nurodo puslapio numerį)

Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo
įkainis arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas*)

(Parašas*)

(Vardas ir pavardė*)

* Kadangi visas pasiūlymas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti
neprivaloma.
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Konkurso sąlygų
2 priedas
TARPTAUTINIŲ VAIKŲ ŽAIDYNIŲ KAUNE 2017 M.
DALYVIŲ APGYVENDINIMO IR SPORTINIO MIESTELIO ĮKŪRIMO
PASLAUGŲ PIRKIMO SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO BŪDU
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 (perkančiosios organizacijos pavadinimas))

MINIMALIŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA
___________ Nr.______
(Data)

_____________
(Sudarymo vieta)

Aš, ___________________________________________________________________ ,
(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)
tvirtinu, kad mano vadovaujamo (-os) (atstovaujamo (-os))_______________________________ ,
(Tiekėjo pavadinimas)
dalyvaujančio (-ios) ______________________________________________________________
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
atliekamame ___________________________________________________________________ ,
(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo kodas, pirkimo būdas)
skelbtame _____________________________________________________________________,
nuoroda į CVP IS)
kvalifikacijos duomenys* yra tokie (tiekėjas nurodo atitikimą nurodytiems kvalifikacijos
reikalavimams pažymėdamas stulpeliuose „Taip“ arba „Ne“ (jei tiekėjas atitinka reikalavimą,
žymėti „Taip“)):
Nr.
Taip Ne
Kvalifikacijos reikalavimai
13.1. Tiekėjas (fizinis asmuo) arba tiekėjo (juridinio asmens) 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 teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), 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
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13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos
derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės
aktuose apibrėžtus nusikaltimus.
Tiekėjas neturi neįvykdytų įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant
socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas,
ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus. Tiekėjas
laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant
socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų
suma yra mažesnė kaip 50 eurų.
Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo,
dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, neturi
neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą.
Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos
sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies,
kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta
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.
Tiekėjas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo, kurį perkančioji
organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. Šiame punkte
vartojama sąvoka „rimtas 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 rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo
sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytą
ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.

Man žinoma, kad, jeigu perkančioji organizacija nustatytų, kad pateikti duomenys yra
neteisingi, pateiktas pasiūlymas bus nenagrinėjamas ir atmestas.
Jei pagal vertinimo rezultatus pasiūlymas galės būti pripažintas laimėjusiu (iki pasiūlymų
eilės nustatymo), pateiksiu perkančiosios organizacijos nurodytus atitiktį minimaliems
kvalifikacijos reikalavimams patvirtinančius dokumentus.
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas*)

(Parašas*)

(Vardas ir pavardė*)

* Kadangi visas pasiūlymas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma.

Konkurso sąlygų
3 priedas
TARPTAUTINIŲ VAIKŲ ŽAIDYNIŲ KAUNE 2017 M.
DALYVIŲ APGYVENDINIMO IR SPORTININIO MIESTELIO ĮKŪRIMO
PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas: Sportinio miestelio su infrastruktūra įkūrimo ir apgyvendinimo paslaugų
Kaune pirkimas.
2. BVPŽ kodas – 55250000-7 Apstatytų apgyvendinimo patalpų trumpalaikės išnuomojimo
paslaugos; 70332000-7 Paslaugos, susijusios su negyvenamuoju nekilnojamuoju turtu.
3. Perkamos paslaugos 2017 m. liepos mėn. Kauno mieste vyksiančių Tarptautinių vaikų
žaidynių sportininkų, trenerių ir delegacijos vadovų apgyvendinimui ir sportininkų miestelio
įkūrimui nuo 2017 m.. liepos 4 d. iki 2017 m. liepos 9 d. (5 nakvynės, 6 dienos, ne mažiau kaip
1250 dalyvių apgyvendinimo vietos);
3.1. Sportininkų miestelis ir apgyvendinimas turi būti Kauno mieste arba ne toliau kaip 5 km
nuo Kauno miesto ribos, sporto miestelio infrastruktūros teritorijoje turi būti apgyvendinimo
patalpos - bendrabučiai ar panašaus tipo pastatai/patalpos su tinkama apgyvendinimui
infrastruktūra, WC, dušais ir kt. pagal LR higienos normas. Ne toliau kaip 1,5 km spinduliu nuo
apgyvendinimo patalpų organizacinėms reikmėms turi būti bent dvi erdvios salės - paviljonai ar kt.
ne mažesni kaip 2000 m2 (su administracinėmis patalpomis). Turi būti auditorijos su
prezentacijoms skirta įranga: ne mažiau 1 auditorija 300 vietų; ne mažiau 8 auditorijos po 80-100
vietų. Turi būti patogus susisiekimas, parkavimo aikštelės, privažiavimas autobusams, stovėjimo
aikštelė-parkingas ne mažiau kaip 15 autobusų vietų.
4. Tiekėjas turi suteikti:
4.1. kambarius bendrabučiuose ar panašiose apgyvendinimo patalpose su ne mažiau kaip 1250
dalyvių apgyvendinimo vietomis nuo 2017 m. liepos 4 d. iki 2017 m. liepos 9 d. (5 paros).
Kambarių tipas: vienviečiai, dviviečiai, triviečiai, daugiaviečiai (ne daugiau kaip 6 vietų).
Paslaugos tiekėjas užsakovui išduoti po 3 raktus nuo kiekvieno kambario. 2017 liepos 3 d. 8.00 val.
kambariai turi būti pilnai sutvarkyti ir paruošti smulkaus inventoriaus išdėliojimui;
4.2. galimybę nuomotis papildomų iki 300 nakvynės vietų, kurių inventoriumi (lovomis)
pasirūpina perkančioji organizacija Kambarių paruošimas pradedamas (pradedamas vežti stambus
inventorius į laisvus kambarius) 2017 m. birželio 01 d.;
4.3. dvi erdvias sales - paviljonai ar kt. patalpos ne mažesnės kaip 2000 m2:
4.3.1.viena salė, ne mažesnė kaip 2000 m2, kurioje perkančioji organizacija laikinai įrengs
sportininkų valgyklą nuo 2017 m. liepos 4 d. iki 2017 m. liepos 9 d. (6 paros). Baldų ir įrangos
suvežimas numatomas nuo 2017 birželio 26 d.;
4.3.2. antra salė, ne mažesnė kaip 2000 m2, kurioje 2017 m. liepos 4 d. būtų atvykusiųjų
registracija, 2017 m. liepos 5-8 d. įsikurtų informacijos centras, 2017 m. liepos 9 d. būtų saugomas
išvykstančiųjų bagažas, nes visi turės iš kambarių išsikraustyti iki 12.00 val. Taip pat šiose
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patalpose nuo 2017 m. liepos 4 d. 8.00 val. iki 2017 m. liepos 9 d. 18.00 val. visą parą veiktų
medicinos punktas, kuriame budėtų paramedikas ir slaugytojas. Pasiruošimo darbai pradedami
2017 m. birželio 20 d.;
4.3.3. nuo 2017 birželio 26 d. iki 2017 m. liepos 12 d. abiejose salėse administracijai turi būti
pasiūlyta minimali įranga, t.y.ne mažiau kaip 10 stalų ir 30 kėdžių);
4.4. Patalpas (auditorijas) 2017 m. liepos 5 d.:
4.4.1. 07:30 – 08:30 val. viena auditorija/ salė su prezentacijoms reikalinga įranga, talpinanti ne
mažiau 300 asmenų.
4.4.2. 08:30 – 09:30 val. aštuonios auditorijos su prezentacijoms reikalinga įranga, talpinančios
iki 80-100 asmenų.
4.5. Tiekėjas turi suteikti teisę naudotis aplink gyvenamąsias patalpas ir kitas suteiktas patalpas
esančia teritorija. Teritorija turi būti pakankamai erdvi, kurioje patogiai ir saugiai jaustųsi apie 2000
žaidynių dalyvių ir juos aptarnaujantis personalas, teritorijoje parkavimo aikštelėse turi būti patogus
privažiavimas autobusams, stovėjimo aikštelė-parkingas skirtas ne mažiau kaip 15 autobusų vietų.
Turi būti galimybė įrengti specialių maršrutinių autobusų stoteles.
5. Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti visą paslaugų kiekį, tikslus kiekis
patvirtinamas iki 2017 m. gegužės 1 d.
6. Šis pirkimas į dalis neskirstomas.
7. Alternatyvių pasiūlymų teikti negalima. Jei tiekėjas pateiks alternatyvius pasiūlymus, jo
pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.
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Konkurso 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)

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
„rimtas 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 rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos
įstatyme nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.
2. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų
daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas
Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas rimtu profesiniu
pažeidimu, jeigu nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.
3. Man žinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 1 punktu pateiktas pasiūlymas bus atmestas.
4. Tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.
5. Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildo kiekvienas ūkio
subjektas.
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas*)

(Parašas*)

(Vardas ir pavardė*)

*Pastaba. Kadangi visas pasiūlymas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti
neprivaloma.
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Konkurso sąlygų
5 priedas
(Projektas)
PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS
20__ m. ____________ __ d. Nr. ___
Kaunas
VšĮ "S. Dariaus ir S. Girėno sporto centras", juridinio asmens kodas 133556183, kurios registruota
buveinė yra Perkūno al.5, Kaunas, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos
Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus __________________, veikiančio
pagal įstaigos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir
____________________, juridinio asmens kodas __________________, kurio registruota buveinė
yra _______________________, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos
juridinių asmenų registre, atstovaujama ______________________________________, veikiančio
pagal _______________________________(toliau – Paslaugų teikėjas),
toliau kartu šioje sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,
sudarė šią Paslaugų teikimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardytų
sąlygų:
1. SUTARTIES OBJEKTAS
1.1. Šia Sutartimi Paslaugos teikėjas įsipareigoja teikti Užsakovui Tarptautinių vaikų žaidynių
Kaune 2017 m. dalyvių apgyvendinimo ir sportinio miestelio įkūrimo paslaugas (toliau –
Paslaugos) pagal Tarptautinių vaikų žaidynių Kaune 2017 m. dalyvių apgyvendinimo ir sportinio
miestelio įkūrimo paslaugų pirkimo techninę specifikaciją (Sutarties 1 priedas), o Užsakovas
įsipareigoja priimti tinkamai suteiktas Paslaugas ir už jas atsiskaityti Sutartyje nustatyta tvarka.
2. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
2.1. Paslaugų teikėjas įsipareigoja:
2.1.1. teikti Paslaugas Užsakovui pagal Sutartį ir Užsakovo nurodymus, kaip įmanoma rūpestingai
bei efektyviai, įskaitant, bet neapsiribojant, Paslaugų teikimą pagal geriausius visuotinai
pripažįstamus profesinius, techninius standartus ir praktiką, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius
ir žinias;
2.1.2. visapusiškai bendradarbiautu su Užsakovu siekiant, kad Paslaugos būtų suteiktos
kokybiškai, vadovautis Užsakovo teikiamomis pastabomis, atsižvelgti į pagrįstai keliamus kokybės
ir kitus techninius reikalavimus;
2.1.3. užtikrinti, kad Paslaugų kokybė atitiktų normatyviniuose dokumentuose ir Sutartyje
numatytus reikalavimus;
2.1.4. nedelsiant spręsti Užsakovo ir renginių dalyvių pretenzijas dėl Paslaugų kokybės, tikrinti
nurodytus trūkumus;
2.1.5. užtikrinti, kad renginių dalyviams būtu pateikta reikalinga informacija ir nuorodos susijusias
su saugumu, įrangos naudojimu, Paslaugų teikimu, vidaus darbo tvarka;
2.1.6. savo sąskaita pašalinti visus teikiamų ir/ar suteiktų Paslaugų trūkumus per Užsakovo
nustatytą protingą terminą;
2.1.7. atlyginti dėl nekokybiško Paslaugų teikimo Užsakovo ir renginių dalyvių patirtus
nuostolius;
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2.1.8. atlyginti Užsakovui patirtus nuostolius, jeigu Paslaugų teikėjas negali suteikti Paslaugų visai
renginio dalyvių grupei ir Užsakovas yra priverstas pirkti brangesnes paslaugas;
2.1.9. užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį Paslaugų teikėjo
darbuotojai ir specialistai turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, reikalingas norint teikti Paslaugas;
2.1.10. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakovo raštu pateikto prašymo gavimo dienos pateikti
išsamią Paslaugų teikimo ataskaitą, nurodant, kokios Paslaugos buvo suteiktos, išskiriant
konkrečias Paslaugų kainos sudėtines dalis bei pateikiant papildomą su Paslaugų teikimu susijusią
informaciją;
2.1.11. užtikrinti iš Užsakovo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios
informacijos konfidencialumą bei apsaugą;
2.1.12. Užsakovui raštu paprašius grąžinti visus iš Užsakovo gautus, Sutarčiai vykdyti reikalingus
dokumentus;
2.1.13. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos
Respublikos teisės aktuose.
2.2. Užsakovas įsipareigoja:
2.2.1. Paslaugų teikėjui sudaryti visas sąlygas, suteikti informaciją ir dokumentus, būtinus
Paslaugoms teikti;
2.2.2. visapusiškai bendradarbiautu su Paslaugų teikėju siekiant, kad Paslaugos būtų suteiktos
tinkamai;
2.2.3. iki 2017 m. gegužės 1 d. pateikti informaciją apie patvirtintą pageidaujamą gauti paslaugų
kiekį;
2.2.4. nedelsdamas raštu informuoti Paslaugų teikėją apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar
gali sutrukdyti Pirkėjui tinkamai įvykdyti Sutartį;
2.2.5. užtikrinti iš Paslaugų teikėjo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu
susijusios informacijos konfidencialumą ir apsaugą;
2.2.6. priimti tinkamai suteiktas Paslaugas ir atsiskaityti su Paslaugų teikėju Sutartyje nustatyta
tvarka ir terminais;
2.2.7. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos
Respublikos teisės aktuose.
3. SUTARTIES KAINA IR MOKĖJIMO SĄLYGOS
3.1. Su Paslaugų teikėju bus atsiskaitoma už faktiškai suteiktas Paslaugas pagal Sutarties 1 priede
nurodytus paslaugų įkainius.
3.2. Sutartyje numatyti Paslaugų įkainiai per visą Sutarties galiojimo laikotarpį nekeičiami, išskyrus
atvejus, kai teisės aktais yra pakeičiamas Sutartyje nurodytoms Paslaugoms taikomas pridėtinės
vertės mokestis. Tokiu atveju, Paslaugų įkainiai bus keičiama atitinkama dalimi, atsižvelgiant į jų
sudėtyje esančio pridėtinės vertės mokesčio dalį. Perskaičiuoti Paslaugų įkainiai įforminama
Sutarties Šalių atstovų pasirašomu protokolu.
3.3. Užsakovas už tinkamai suteiktas Paslaugas, jeigu nėra pareiškęs Paslaugų teikėjui pretenzijos
dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo, sumokama per 30 dienų nuo
Paslaugų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo ir sąskaitos-faktūros gavimo dienos.
3.4. Su Paslaugų teikėju atsiskaitoma mokėjimo pavedimu į Paslaugų teikėjo nurodytą banko
sąskaitą:
Sąskaitos Nr. _____________________;
_____________ bankas;
Banko kodas _____________.
Apmokėjimas laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į šiame punkte nurodytą Paslaugų teikėjo
sąskaitą.
3.5. Atsiskaitymo terminai gali būti koreguojami Užsakovo ir Paslaugų teikėjo rašytiniu sutarimu.

6

4. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS
4.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Užsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę
Paslaugų teikėjui dėl jo kaltės pažeidus Sutartį.
4.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimą Paslaugų tiekėjas privalo pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per
10 dienų nuo Sutarties pasirašymo. Jei Paslaugų tiekėjas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo
užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Paslaugų tiekėjas atsisakė sudaryti Sutartį. Įvykdymo
užtikrinimas – 5 (penki) procentai nuo Paslaugų tiekėjo pasiūlymo kainos be PVM.
4.3. Prieš pateikdamas Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Paslaugų teikėjas gali prašyti Užsakovo
patvirtinti, kad Paslaugų teikėjo siūlomą Sutarties įvykdymo užtikrinimą jis sutinka priimti. Tokiu
atveju Užsakovas privalo atsakyti Paslaugų teikėjui ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo
prašymo gavimo dienos. Sutarties įvykdymo užtikrinimas pateikiamas ta pačia valiuta, kokia
atliekami mokėjimai.
4.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas įsigalioja banko garantijos arba draudimo bendrovės
laidavimo rašto išdavimo dieną ir turi galioti iki 2017 m. rugpjūčio 9 d. Sutarties įvykdymo
užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas. Jei Sutarties vykdymo laikotarpis yra
pratęsiamas, atitinkamai turi būti pratęstas ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas.
4.5. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) negali
įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas gali raštu pareikalauti Paslaugų teikėjo per 10 (dešimt)
dienų pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir
ankstesnysis. Jei Paslaugų teikėjas nepateikia naujo užtikrinimo, Užsakovas turi teisę nutraukti
Sutartį.
4.6. Jei Paslaugų teikėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų ar vykdo juos netinkamai,
Užsakovas pareikalauja sumokėti visas sumas, kurias Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs
juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) įsipareigojo sumokėti. Prieš pateikdamas reikalavimą
sumokėti pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Užsakovas įspėja apie tai Paslaugų teikėją,
nurodydamas, dėl kokio pažeidimo pateikia šį reikalavimą.
4.7. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas per 10 (dešimt) dienų nuo šio užtikrinimo
galiojimo termino pabaigos, Paslaugų teikėjui pateikus raštišką prašymą.
5. SUTARTIES ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
5.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią
Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir
susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos
Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.
5.2. Neatlikus apmokėjimo Sutartyje nustatytais terminais, Paslaugų teikėjo reikalavimu Užsakovas
privalo sumokėti Paslaugų teikėjui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos už
kiekvieną uždelstą dieną.
5.3. Jei Paslaugų teikėjas dėl savo kaltės nesuteikia Paslaugų nustatytais terminais, Užsakovas turi
teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų pradėti skaičiuoti 0,02
proc. dydžio delspinigius nuo laiku nesuteiktų Paslaugų vertės už kiekvieną termino praleidimo
dieną.
5.4. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus
įsipareigojimus.
5.5. Jei dėl Paslaugų teikėjo įsipareigojimų nevykdymo Užsakovas yra priverstas pirkti brangesnes
paslaugas iš kito Paslaugų teikėjo, Paslaugų teikėjas atlygina Užsakovui skirtumą tarp faktinių
Užsakovo išlaidų ir sutartinės paslaugų kainos.
5.6. Užsakovui netaikoma atsakomybė, jeigu numatytą dieną į apgyvendinimo vietą neatvyksta iki
15 procentų renginio dalyvių pagal patikslintą jų skaičių.
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6. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS (FORCE MAJEURE)
6.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį
neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo
kontroliuoti ir protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiomis priemonėmis, pvz.: Vyriausybės
sprendimai ir kiti aktai, kurie turėjo poveikį Šalių veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir
nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirėmimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinės nelaimės.
Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure)
aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d.
nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes Šalys vadovaujasi Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (force
majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“. Esant nenugalimos jėgos
aplinkybėms Sutarties Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos
nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą
įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.
6.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos
jėgos aplinkybes nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių
atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir
dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą
įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų
nevykdymo pagrindas.
6.3. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo
momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu
Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią
ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo.
7. SUTARTIES GALIOJIMAS IR KEITIMAS
7.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki 2017 m. rugpjūčio 9 d.
7.2. Jei bet kuri šios Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai
neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.
7.3. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties
sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir
tikslai bei tokiems Sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.
Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis
aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos Konkurso
sąlygose. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant
Konkurso sąlygas ir Sutarties sudarymo metu, Sutarties šalys gali keisti tik neesmines Sutarties
sąlygas.
7.4. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitai
Šaliai raštišką prašymą keisti Sutarties sąlygas bei dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas
aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą Sutarties
sąlygą kita Šalis motyvuotai atsako ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų. Šalims nesutarus dėl
Sutarties sąlygų keitimo, sprendimo teisę turi Užsakovas. Šalims tarpusavyje susitarus dėl Sutarties
sąlygų keitimo ir teisės aktų nustatyta tvarka gavus Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą keisti
Sutarties sąlygas, šie keitimai įforminami susitarimu, kuris yra Sutarties neatskiriama dalis.
8. SUTARTIES NUTRAUKIMAS
8.1. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimu, jei nuo dėl Šalių nepriklausančių
aplinkybių šios Sutarties vykdymas tampa neįmanomas ar yra apsunkinamas taip, kad nebetenka
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prasmės tolimesnis Paslaugų teikimas. Tokiu atveju, nutraukiant Sutartį Šalys susitaria dėl Sutarties
nutraukimo sąlygų.
8.2. Paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį tik dėl svarbių priežasčių. Tokiu
atveju Paslaugų teikėjas privalo visiškai atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius. Apie tokį Sutarties
nutraukimą Paslaugų teikėjas raštu praneša Užsakovui prieš 60 (šešiasdešimt) dienų.
8.3. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį rašytiniu pranešimu įspėjęs Užsakovą prieš
30 (trisdešimt) dienų iki numatomos Sutarties nutraukimo dienos. Tokiu atveju Užsakovas privalo
atsiskaityti už visas iki įspėjimo apie Sutarties nutraukimą suteiktas Paslaugas.
9. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA
9.1. Šiai Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos
Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal
Lietuvos Respublikos teisę.
9.2. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami abipusiu
susitarimu. Šalims nepavykus susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš
šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti Šalių susitarimu,
sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

10. KITOS SUTARTIES NUOSTATOS
10.1. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokiai
trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.
10.2. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar
kitiems norminiams teisės aktams šioje Sutartyje neatleidžia Šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų
vykdymo. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek
įmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.
10.3. Šioje sutartyje neaptartus klausimus reguliuoja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas ir kiti
Lietuvos Respublikos teisės aktai.
10.4. Ši Sutartis sudaryta dviem vienodos juridinės galios egzemplioriais – po vieną kiekvienai iš
Šalių.
10.5. Užsakovo skelbto Konkurso sąlygos, kiti pirkimo dokumentai ir Paslaugų teikėjo pateiktas
pasiūlymas yra neatskiriama šios Sutarties dalis.
Užsakovas
VšĮ "S. Dariaus ir S. Girėno sporto centras"
Juridinio asmens kodas: 133556183
PVM mokėtojo kodas: LT335561811
Adresas: Perkūno al.5, LT–44221 Kaunas
Tel.: (8-37) 20 05 14, faks.: (8-37) 20 05 14
El. paštas: info@sportohale.lt
Direktorius: Giedrius Bielskus

Paslaugų teikėjas

