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1. BENDROSIOS NUOSTATOS
UAB „Lazdijų šiluma“, kodas 165219441, (toliau – Perkantysis subjektas) siekia, rekonstruojant Lazdijų
rajoninę katilinę, įrengti du naujus biokuru kūrenamus vandens šildymo katilus, kurių instaliuota galia būtų
po 3 MW ir elektrostatinį dūmų filtrą, skirtą abiems katilams bei prijungti prie esamų katilinės inžinerinių
sistemų. Projektu siekiama pagerinti šilumos gamybos techninius rodiklius, įrengiant naujus katilus, kurių
ekonomiškesnis veikimas leis padidinti katilinės darbo efektyvumą.
Projektui dalinai finansuoti pateiktos paraiškos pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir
naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-K-112 priemonės „Biokurą naudojančių šilumos gamybos įrenginių
keitimas“ Nr.2 projektų finansavimo sąlygų aprašą. Tuo tikslu Perkantysis subjektas vykdo supaprastintą
atvirą viešojo pirkimo konkursą „Lazdijų katilinės rekonstrukcija, pakeičiant biokuro katilą Nr.3 ir
Nr.4“ (toliau – Pirkimas).
1.
Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos,
energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu (toliau – Įstatymas),
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – VPĮ), Lietuvos Respublikos civiliniu
kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais
bei šiomis Pirkimo sąlygomis.
2.
Pirkimo dokumentus sudaro visas šis dokumentas su priedais ir kiti dokumentai, jų paaiškinimai
(patikslinimai), taip pat skelbimas apie Pirkimą ir jo patikslinimai (jei bus). Klausimams, kurie
neaptarti Pirkimo dokumentuose taikomos Įstatymo nuostatos, o jei klausimai nereglemantuojami
Įstatyme, taikomos VPĮ nuostatos. Jeigu Pirkimo dokumentai nenustato kitaip, Pirkimo
dokumentuose vartojamos sąvokos atitinka Įstatymo sąvokas.
3.
Pirkimo procedūras vykdo viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija). Komisija veikia iki pirkimo
sutarties pasirašymo su Pirkimo laimėtoju arba iki sprendimo nutraukti Pirkimą priėmimo.
4.
Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo,
proporcingumo, skaidrumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų.
5.
Perkantysis subjektas laikys, kad visi tiekėjai, teikiantys pasiūlymus, yra susipažinę su Pirkimo
dokumentais, Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešųjų pirkimų procedūras,
pirkimo sutarčių sudarymą ir vykdymą, ir kitais teisės aktais, kurių nuostatos gali turėti įtakos bet
kokiems tarp Perkančiojo subjekto ir tiekėjų susiklostantiems santykiams, kylantiems iš (ar)
susijusiems su šiuo Pirkimu. Su visais Lietuvos Respublikos teisės aktais galima susipažinti
internetinėje duomenų bazėje https://www.e-tar.lt/portal/lt/index.
6.
Stebėtojai dalyvauti Komisijos posėdžiuose nėra kviečiami.
7.
Apie pirkimą paskelbta Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS)
interneto adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt. Pirkimas bus atliekamas elektroninėmis
priemonėmis CVP IS. Pasiūlymų pateikimas ir visas susirašinėjimas tarp Komisijos ir tiekėjų bus
vykdomas tik elektroninėmis susirašinėjimo priemonėmis, naudojantis CVP IS.
8.
Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 94 straipsnio 9 dalimi Perkantysis subjektas per 15 dienų
nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį
pradžios Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka per CVP IS paskelbs laimėjusio dalyvio
pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją,
kurią laimėjęs dalyvis nurodys, kaip konfidencialią. Visas tiekėjo pasiūlymas ir paraiška negali būti
laikomi konfidencialia informacija, tačiau tiekėjas gali nurodyti, kad tam tikra jo pasiūlyme pateikta
informacija yra konfidenciali. Konfidencialia informacija neturėtų būti laikoma informacija,
nurodyta Įstatymo 32 straipsnio 2 dalies 1-4 punktuose.
9.
Perkančioji subjekto kontaktinis asmuo įgaliotas palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų
pranešimus CVP IS priemonėmis, susijusius su pirkimų procedūromis: Kristina Vailionytė, tel. +370
318 54032, el. p. kristina.vailionyte@gmail.com, dėl pirkimo objekto – Ričardas Muraška, tel. 8 685
32740, el.p. rm@lazdijust.w3.lt.
2. PIRKIMO OBJEKTAS
10.
11.

Pirkimo objektas į dalis neskirstomas.
Pirkimo objektas – Lazdijų katilinėje įrengti du naujus biokuru kūrenamus vandens šildymo katilus
su jiems priklausančiais įrenginiais, kurių instaliuota galia būtų po 3 MW, elektrostatinį dūmų filtrą,
skirtą abiems katilams ir prijungti naujus įrenginius prie esamų katilinės inžinerinių sistemų bei
modernizuoti kitus katilinės įrenginius pagal rangovo parengtą projektą. Tiekėjas darbus ir paslaugas
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turės atlikti/suteikti bei visą reikiamą įrangą pateikti pagal principą visiškai užbaigtas projektas
(„iki rakto”) – projektas, kuriame tiekėjas yra pilnai atsakingas už visų reikalingų darbų planavimą,
projektavimą, pirkimus, tiekimus, statybą, montavimą, paleidimo-derinimo darbus, valstybinės
energetikos inpsekcijos pažymos suteikiančios teisę naudoti katilą gavimą, Užsakovo personalo
apmokymą, rekonstruotos įrangos įvedimą į eksploataciją ir visos reikalingos dokumentacijos
sutvarkymą. Sutartis su Tiekėju bus sudaroma, jeigu bus gautas finansavimas iš ES fondų ir
pasirašyta Lazdijų katilinės rekonstrukcijos projekto finansavimo sutartis su Lietuvos verslo
paramos agentūra.
12.
Pirkimo objekto apimtys:
12.1. Parengti techninį-darbo projektą;
12.2. Demontuoti esamus du vandens šildymo katilus KV- Rm -3 su priklausiniais, garo katilą DKVR 6,5-13 su priklausiniais ir kitus katilininės įrengimus trukdančius naujų katilų su priklausiniais
sumontavimui;
12.3. Sumontuoti du naujus vandens šildymo katilus, kurių galia būtų po 3 MW, elektrostatinį dūmų filtrą
ir kitus katilinės įrengimus, iskaitant bet neapsiribojant statybos ir naujos ar modernizuotos įrangos
pajungimo prie esamos įrangos, derinimo darbais;
12.4. Atlikti esamo transporterio pritaikymo prie naujai sumontuotų katilų darbus, perdarant (jei reikia)
transporterį (tiekėjas turi tai įsivertinti teikdamas pasiūlymą);
12.5. Atlikti naujų katilų ir modernizuotos įrangos paleidimo - derinimo darbus įskaitant bet neapsiribojant
visos būtinos kokybiškam katilų veikimui ir šilumos gamybai įrangos montavimo, pritaikymo,
projektavimo, derinimo darbus;
12.6. Gauti Valstybinės energetikos inspekcijos pažymas leidžiančias naudoti (eksploatuoti) įrenginius
šilumos gamybai;
12.7. Apmokyti personalą;
12.8. Atlikti visus kitus būtinus darbus siekiant užbaigti projektą pagal principą „iki rakto“;
12.9. Atlikti visus kitus būtinus darbus ir pateikti visas prekes ir priemones, kurios yra būtinos pagal
techninę specifikaciją (Pirkimo sąlygų 2 priedas) ir yra reikalingos įgyvendinant pirkimo objektą
pagal principą „iki rakto“. Toliau Pirkimo sąlygose vartojama sąvoka „Darbai“ apima visus darbus,
medžiagas, priemones, konstrukcijas ir paslaugas, kurios būtinos atlikti projektą „iki rakto“.
13. Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Tiekėjas privalo įvertinti visas Techninėje specifikacijoje
nurodytas prekių tiekimo, montavimo, modernizavimo apimtis, visas statybos darbų apimtis ir,
prisiimant riziką dėl kiekių ir išlaidų dydžio svyravimų ir pateikti savo pasiūlymo kainą. Jei iki
pasiūlymų pateikimo termino Techninėje specifikacijoje tiekėjas aptiks darbų ar prekių, kurie, jo
manymu yra neįvertinti arba yra neaišku, kuriame punkte turi būti įvertinti, tiekėjas privalo apie tai
pranešti Perkančiajam subjektui iki pasiūlymų pateikimo termino. Tiekėjui siūlytose kainose neįvertinus
kurių nors darbų, medžiagų, konstrukcijų, įrenginių bei bet kurių kitų išlaidų, kurios privalėjo būti
įvertintos teikiant pasiūlymą, bus laikoma, kad šie darbai, medžiagos, konstrukcijos, įrengimai bei bet
kurios kitos išlaidos įeina į kitų Darbų grupių (etapų) aprašymus ir atskirai už tokius darbus nebus
apmokama. Tiekėjas visapusiškai atsako už rūpestingą visų Pirkimo dokumentų reikalavimų
išnagrinėjimą, už patikimos informacijos apie visas įmanomas sąlygas ir įsipareigojimus, galinčius turėti
pasiūlymo kainai ir darbų atlikimui, gavimą, surinkimą ir nustatymą. Jei tiekėjas laimės konkursą, nebus
priimtas joks reikalavimas pakeisti pasiūlymo sumą ar sąlygas, grindžiamas klaidomis, apsirikimu,
praleidimu ar nežinojimu, o laimėtojas privalės užbaigti visus būtinus darbus numatytus techniniame
projekte už sumą nurodytą jo pasiūlyme Pirkimui.
14. Terminai:
14.1. Darbai pagal Sutartį turės būti užbaigti iki:

Projekto paruošimas
Pirmo katilo su priklausiniais sumontavimas,
kompleksinis bandymas ir įvedimas į eksploataciją
Antro katilo su priklausiniais
sumontavimas,
kompleksinis bandymas ir įvedimas į eksploataciją
Galutinis darbų užbaigimas

DATA
2019 m. 05 mėn. 01 d.
2019 m. 08 mėn. 01 d.
2019 m. 10 mėn. 10 d.
2019 m. 12 mėn. 20 d.

4
Terminas – iki 2019-12-20 - gali būti pratęstas ne ilgesniam nei dviejų mėnesių laikui dėl nenumatytų
aplinkybių (darbuotojų ligos, mirtys, teisės aktų reikalavimų pasikeitimas lėmęs Darbų pakitimus
Darbų vykdymo metu paaiškėja, kad reikia atlikti papildomus pirkimus papildomų darbų įsigijimui
tam, kad Darbai būtų užbaigti pagal principą „iki rakto“ ir pan.). Bet kuriuo atveju Pirkimo sutartis
galioja iki visiško šalių tarpusavio įsipareigojimų pagal sutartį įvykdymo. Į Darbų atlikimo terminą
įeina techninio darbo projekto parengimas, katilų paleidimas ir derinimas ir visi kiti darbai, paslaugos
ir prekių tiekimo ir visos reikiamos dokumentacijos darbų pridavimui terminai reikalingi projektui
užbaigti pagal principą „iki rakto“.
Rekonstravimo metu karšto vandens tiekimas vartotojams galės būti nutraukiamas tik
minimaliai, todėl vienas iš numatomų keisti esamų biokuro katilų turės dirbti, kol naujas katilas
bus sumontuotas ir pradės veikti. Katilinės stabdymas galimas tik naujų įrenginių įjungimui į
katilinės sistemą.
15. Visi Darbai atliekami pagal Techninėje specifikacijoje (Pirkimo sąlygų priedas Nr. 2) ir Pirkimo
laimėtojo pasirengtame darbo projekte parengtus ir su Perkančiuoju subjektu suderintus sprendinius.
16. Alternatyvių pasiūlymų teikti negalima. Alternatyviais pasiūlymais bus laikomi tokie pasiūlymai,
kuriuose siūlomos kitokios Pirkimo objekto charakteristikos ir (ar) Pirkimo sutarties sąlygos, nei
nustatyta Pirkimo dokumentuose ir (ar) kuriuose tiekėjas pasiūlė skirtingų charakteristikų medžiagas,
prekes ar įrenginius vienam ir tam pačiam Darbui atlikti. Jei tiekėjas pasiūlymą pateiks CVP IS ir
popierine forma arba el. paštu, tokie pasiūlymai bus laikomi alternatyviais ir su jais nebus susipažįstama
bei jie nebus nagrinėjami.
17. Techninėje specifikacijoje, jos paaiškinimuose, pateiktuose pavyzdžiuose nurodyti medžiagų/įrangos
gamintojai ar prekės ženklai yra tik informacinio pobūdžio ir rangovas nėra įpareigotas siūlyti ar naudoti
būtent šių gamintojų produkciją. Pirkimo dokumentuose esančios nuorodos į konkrečius modelius,
šaltinius, procesus, patentus, konkrečią kilmę, gamybą ar gamintoją reiškia, kad Perkantysis subjektas
priims ir lygiaverčius produktus, medžiagas ir kt., tačiau lygiavertiškumą privalo įrodyti tiekėjas.
Darbams atlikti naudojamos Europos sąjungos standartus atitinkančios Lietuvos Respublikoje nustatyta
tvarka sertifikuotos medžiagos, statybos produktai bei įrenginiai ir tiekėjas su pasiūlymu privalo pateikti
siūlomiems darbams atlikti naudojamų medžiagų kilmės ir atitikties sertifikatus. Visos medžiagos,
montuojami įrenginiai privalo būti nauji.
3. TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI
18. Tiekėjų pašalinimo pagrindai nustatyti VPĮ 46 straipsnio 1, 3 ir 4 dalyse.
19. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą kartu privalo pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau
– EBVPD), patvirtinantį, kad nėra pagrindo jo pašalinti iš pirkimo dėl šiuose pirkimo dokumentuose
nurodytų pašalinimo pagrindų.
20. EBVPD turi būti užpildytas pagal VPĮ 50 straipsnio reikalavimus. EBVPD pildomas jį įkeliant į Europos
Komisijos interneto svetainę https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=lt ar užpildant nurodytame puslapyje ir
atsisiuntus. EBVPD turi būti pateiktas su pasiūlymu.
21. Perkantysis subjektas aktualių dokumentų, patvirtinančių pašalinimo pagrindų nebuvimą
reikalaus pateikti tik iš to tiekėjo, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus galės būti
pripažintas laimėjusiu.
22. Perkančiajam subjektui prašant, tiekėjas siekdamas įrodyti, kad jis neatitinka tiekėjo pašalinimo
pagrindų, pateikia:
22.1. Išrašas iš teismo sprendimo, valstybės įmonės Registrų centro ar kitos kompetentingos institucijos
išduotas dokumentą, patvirtinantis VPĮ 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse nurodytų pagrindų nebuvimą (jeigu
tiekėjas negali pateikti šių dokumentų, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai
neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų, jie gali būti
pakeisti: priesaikos deklaracija, oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos
deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies,
kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba
kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos). Dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau nei 30
dienų skaičiuojant nuo dienos kada Perkantysis subjektas kreipėsi į tiekėją dėl šių dokumentų
pateikimo;
22.2. Įrodymui, kad Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu,
pateikiama Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų
centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis
jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos
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išduotas dokumentas. Dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau nei 30 dienų skaičiuojant nuo tos
dienos kada Perkantysis subjektas kreipėsi į tiekėją dėl šių dokumentų pateikimo;
22.3. Įrodymui, kad Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų
mokėjimu, pateikiama:
22.3.1. Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti
jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Duomenys yra tikrinami nacionalinėje duomenų bazėje
(http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/) paskutinę dokumentų pagal EBVPD pateikimo
termino dieną. Jeigu dėl ,,Sodros“ informacinės sistemos techninių trikdžių komisija neturės
galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją (juridinį asmenį), ji turės teisę
prašyti tiekėjo (juridinio asmens), pateikti nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį
šiam reikalavimui.
22.3.2. Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia Valstybinio
socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo
įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, išduotą dokumentą, arba
pateikia valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka
išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Kitos
valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje jis yra registruotas,
kompetentingos valstybės institucijos išduotą pažymą. Dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau nei
30 dienų skaičiuojant nuo tos dienos kada Perkantysis subjektas kreipėsi į tiekėją dėl šių dokumentų
pateikimo.
23. Už įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymą
pagal šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, kurioje yra Perkantysis subjektas, reikalavimus
tiekėjas iš pirkimo procedūros pašalinamas, jeigu Perkantysis subjektas sužino, kad tiekėjas už tai
nuteistas, kaip apibrėžta VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose, arba turi kitų įrodymų apie šių
įsipareigojimų nevykdymą. Tačiau ši nuostata netaikoma, jeigu:
23.1. tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas
jau įvykdžiusiu šioje dalyje nurodytus įsipareigojimus;
23.2. įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų);
23.3. tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki pasiūlymų pateikimo termino
pabaigos arba iki dienos kuomet Perkantysis subjektas kreipėsi į tiekėją dėl dokumentų apie tiekėjo
pašalinimo pagrindų nebuvimą pateikimo, nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo
įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl
jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų pirkimo dokumentų 23.1 punkto nuostatas.
Tiekėjas šiuo pagrindu nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, Perkančiajam subjektui
reikalaujant pateikti aktualius dokumentus nurodytus pirkimo dokumentų 22 punkte, jis įrodo, kad jau
yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo
įmokas, mokėjimu.
24. Jeigu tiekėjas pasiūlyme nurodė, kad numato pasitelkti subteikėjus, subrangovus ar kitus ūkio subjektus,
kurių pajėgumais remsis vykdydamas sutartį, ar pasiūlymą teikia kartu su jungtinės veiklos partneriais,
tiekėjas pasiūlyme kartu su tiekėjo EBVPD privalo pateikti ir šių subjektų EBVPD patvirtinančius, kad
nėra pagrindo jų pašalinti iš Pirkimo dėl šiuose Pirkimo dokumentuose nurodytų pašalinimo pagrindų.
25. Perkantysis subjektas bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti tiekėjų pateikti visus ar dalį
dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą
pirkimo procedūros atlikimą. Tokių dokumentų nereikalaujama, jei Perkantysis subjektas turi galimybę
susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungęs prie nacionalinės
duomenų bazės bet kurioje valstybėje narėje arba naudodamasis CVP IS priemonėmis, arba šiuos
dokumentus jau turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų. Jeigu bus prašoma, Tiekėjas CVP IS
susirašinėjimo priemonėmis turės pateikti prašomų dokumentų skaitmenines kopijas elektroninėje
formoje.
26. Tiekėjas, pateikdamas atitinkamų dokumentų skaitmenines kopijas ir pasiūlymą pasirašydamas tiekėjo
vadovas arba jo įgaliotas asmuo saugiu elektroniniu parašu, patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu
sertifikatu, deklaruoja, kad kopijos yra tikros. Perkantysis subjektas pasilieka sau teisę prašyti
dokumentų originalų.
27. 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 (Pateikiami skenuoti dokumentai elektroninėje
formoje).
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28. Užsienio valstybių tiekėjų pašalinimo pagrindus įrodantys dokumentai legalizuojami vadovaujantis
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl dokumentų
legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos
konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo.
29. Perkantysis subjektas tiekėją pašalina iš Pirkimo procedūros bet kuriame Pirkimo procedūros etape, jeigu
paaiškėja, kad dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš Pirkimo procedūrą ar jos metu tiekėjas atitinka bent
vieną iš šiuose Pirkimo dokumentuose nustatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų.
30. VPĮ 46 straipsnio 1 ir 4 dalyse nustatyti pašalinimo pagrindai netaikomi, kai yra abi šios sąlygos kartu:
30.1. tiekėjas pateikė Perkančiajam subjektui informaciją apie tai, kad ėmėsi šių priemonių:
30.1.1. savanoriškai sumokėjo arba įsipareigojo sumokėti kompensaciją už žalą, padarytą dėl VPĮ 46
straipsnio 1 ir 4 dalyse nurodytos nusikalstamos veikos arba pažeidimo, jeigu taikytina;
30.1.2. bendradarbiavo, aktyviai teikė pagalbą ar ėmėsi kitų priemonių, padedančių ištirti, išaiškinti jo
padarytą nusikalstamą veiką ar pažeidimą, jeigu taikytina;
30.1.3. ėmėsi techninių, organizacinių, personalo valdymo priemonių, skirtų tolesnių nusikalstamų veikų ar
pažeidimų prevencijai.
30.2. Perkantysis subjektas įvertino tiekėjo informaciją, pateiktą pagal šių Pirkimo dokumentų 30.1 punktą,
ir priėmė motyvuotą sprendimą, kad priemonės, kurių ėmėsi tiekėjas, siekdamas įrodyti savo
patikimumą, yra pakankamos. Šių priemonių pakankamumas vertinamas atsižvelgiant į nusikalstamos
veikos ar pažeidimo rimtumą ir aplinkybes. Perkantysis subjektas pateikia tiekėjui motyvuotą
sprendimą raštu ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šių Pirkimo dokumentų 30.1 punkte nurodytos tiekėjo
informacijos gavimo.
31. Tiekėjas šalinamas iš Pirkimo procedūrų, jeigu Pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė
melagingą informaciją apie nustatytų reikalavimų atitikimą, kurią Perkantysis subjektas gali įrodyti bet
kokiomis teisėtomis priemonėmis arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti
patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal šių Pirkimo dokumentų 22 ir 23 punktuose.
32. Perkantysis subjektas į melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašą įtraukia tiekėją 1 metams, ne
vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo VPĮ 102 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyto termino
pabaigos, jeigu tiekėjas neteikė pretenzijos ar nesikreipė į teismą, ginčydamas pirkimo vykdytojo
sprendimą dėl jo pašalinimo iš pirkimo procedūros.
4. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI
33. Tiekėjas, dalyvaujantis Pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus:
Teisė vykdyti veiklą
Eil.
Kvalifikaciniai reikalavimai
Nr.
33.1. Tiekėjas privalo turėti teisę būti ypatingos
kategorijos negyvenamosios (energetikos)
paskirties pastatų rangovu šiose darbų
srityse:
Mechanikos darbai: šilumos gamybos
įrenginių ( ne mažiau 3 MW galios)
montavimas;
Elektrotechnikos darbai: statinio elektros
inžinerinių sistemų įrengimas; procesų
valdymo ir automatizavimo sistemų
įrengimas;
statinio
nuotolinio
ryšio
(telekomunikacijų)
inžinerinių sistemų
įrengimas.
Pastaba:
Perkantysis subjektas vertina tik teisę atlikti
pagrindinius darbus susijusius su Pirkimo
objektu. Jei pagal teisės aktus būtini
papildomi leidimai, licencijos, atestatai ar
kiti dokumentai, Tiekėjas Perkančiajam

Kvalifikacinius
reikalavimus
įrodantys
dokumentai
Pateikiama: ypatingo statinio statybos rangovo
kvalifikacijos atestatas suteikiantis teise atlikti
darbus Pirkimo objekte; užsienio šalyje registruotas
tiekėjas pateikia tiekėjo kilmės šalyje išduotą atestatą
ar kitą dokumentą suteikiantį teisę atlikti perkamus
darbus, tačiau tiekėjas turi įsipareigoti teisės
pripažinimo pažymą suteikiančią teisę atlikti
perkamus darbus, pateikti iki Pirkimo sutarties
sudarymo. CVP IS priemonėmis pateikiama
skaitmeninė dokumento kopija.
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subjektui įsipareigoja užtikrinti, kad Pirkimo
Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys
asmenys.
Tiekėjas turi teisę atlikti:
- Šilumos įrenginių (išskyrus šilumos tinklus
ir šilumos punktus) iki 1,4 MPa slėgio
bandymo darbus;
- šilumos įrenginių (išskyrus šilumos tinklus
ir šilumos punktus) iki 1,4 MPa slėgio
technologinio
valdymo
ir
techninės
priežiūros darbus;
- Šilumos įrenginių iki 1,4 MPa slėgio
apsaugos, automatikos ir valdymo sistemų
eksploatavimo darbus;
- elektros įrenginių iki 1000 V
eksploatavimo darbus.
Techninis profesinis pajėgumas
33.3. Tiekėjas privalo būti tiekiamo katilo
gamintojas arba įgaliotas gamintojo
atstovas, arba tiekėjui turi būti suteikta
33.2.

33.4.

Pateikiama: Valstybinės energetikos inspekcijos prie
Energetikos ministerijos atestato, patvirtinančio
tiekėjo teisę verstis veikla, kuri reikalinga atlikti
perkamus darbus, kopija. Užsienio šalyje registruotas
tiekėjas pateikia tiekėjo kilmės šalyje išduotą atestatą
ar kitą dokumentą suteikiantį teisę atlikti
reikalaujamas veiklas. CVP IS priemonėmis
pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.

Pateikiama:
1) Tiekėjo vadovo patvirtintas dokumentas
nurodantis, kad tiekėjas yra nurodytos įrangos
teisė prekiauti įranga ir vykdyti siūlomų gamintojas arba
įrenginių garantinį aptarnavimą ir 2) gamintojo vadovo patvirtintas dokumentas, kad
tiekėjas yra jo įgaliotas atstovas, arba
priežiūrą.
3) dokumentas patvirtinantis, kad tiekėjui suteikta
teisė prekiauti ir vykdyti garantinį aptarnavimą ir
priežiūrą įrenginiams ir įrangai, pateikti įrangos
gamintojo garantinius įsipareigojimus,
Pateikiamas dokumentas elektroninėje formoje
Tiekėjas per pastaruosius 5 metus* arba per
Pateikiama:
laika nuo Tiekejo iregistravimo dienos (jeigu
- Tiekėjo deklaracija* apie per pastaruosius 5 metus
Tiekejas vykde veikla mažiau nei 5 metus)
sėkmingai įvykdytą sutartį dėl ne mažesnio nei 3
turi buti sekmingai ivykdes bent 1 (viena) ne MW galingumo biokuro katilo pakeitimo arba naujo
mažesnio nei 3 MW galingumo biokuro
katilo statybos darbu sutarti, kurios metu buvo
katilo pakeitimo arba naujo katilo statybos
pastatytas naujas arba pakeistas esamas biokuro
darbu sutarti, kurios metu buvo pastatytas
katilas
naujas arba pakeistas esamas biokuro katilas. - užsakovo pažyma**, kurioje nurodoma, kad
*Pastaba: Pastarųjų 5 metų laikotarpis
skaičiuojamas nuo pasiūlymo pateikimo
termino pabaigos datos nurodytos skelbime
apie pirkimą. Sutartis turi būti pradėta
vykdyti ir užbaigta per pastaruosius 5 metus

darbai buvo atlikti tinkamai. Pažymoje turi būti
nurodytas sutarties pavadinimas, sutarties vykdymo
pradžios ir pabaigos laikotarpis, kokios galios
katilas su priklausiniais buvo sumontuotas.
*Tiekėjo deklaracijoje turi būti nurodytas sutarties
pavadinimas, darbų pradžios ir pabaigos datos,
užsakovas ir jo kontaktai.
**Užsakovų pažymose turi būti nurodyta darbų
atlikimo vertė, data ir vieta, bei patvirtinimas, kad
darbai atlikti tinkamai. Darbų užbaigimo aktas
nepakeičia užsakovo pažymos.
CVP IS priemonėmis pateikiama skaitmeninė
dokumento kopija.

33.5.

Tiekėjas turi turėti specialistus turinčius
teisės aktų nustatyta tvarka vykdyti Pirkimo
dokumentuose nustatytas pareigas ir atlikti
darbus:

Pateikiama
1. Siūlomų specialistų sąrašas, jame nurodant
specialistų vardus, pavardes ir pareigas, kurioms jie
siūlomi;
2. Dėl specialisto siūlomo į statybos vadovo
1. Tiekėjo statybos darbų vadovas (-ai), kurį pareigas:
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numatyta paskirti vadovauti darbams,
privalo:
a) turėti teisę eiti ypatingo statinio statybos
darbų vadovo pareigas negyvenamosios
(energetikos gamybos (katilinės)) pastatų
grupėje;
b) Per pastaruosius 5 metus* būtų vadovavęs
bent viename objekte, kuriame buvo
atliekami į Pirkimo objektą panašūs
(katilinės rekonstrukcija, nauja statyba ar
remontas keičiant seną (-us) katilą (-us) į
biokuro katilą (-us), atliekant kitus darbus ir
pan.) darbai;

2.1 Statybos produkcijos sertifikavimo centro
atestato, teisės pripažinimo pažymos, ar Teisės
suteikimo pažymos ar kito lygiaverčio dokumento
kopija arba lygiaverčių kitoje valstybėje išduotų
dokumentų, suteikiančių teisę eiti statybos darbų
vadovo pareigas pirkimo objekte kopijos.
2.2. laisvos formos gyvenimo aprašymas (CV),
nurodant vardą, pavardę, išsilavinimą, objektų,
kuriuose specialistas dirbo, sąrašą ir atlikimo
terminus (darbų pradžią ir pabaigą nurodant metus ir
mėnesį), specialisto pareigas atliekant darbus;

2. Tiekėjo projekto vadovas (-ai), kurį
numatyta paskirti techninio darbo projekto
rengimui privalo:
a) turėti teisę eiti ypatingo statinio projekto
vadovo
pareigas
negyvenamosios
(energetikos gamybos (katilinės)) pastatų
grupėje;
b) Per pastaruosius 5 metus* būti vadovavęs
bent vienam katilinės naujos statybos,
rekonstrukcijos ar modernizavimo techninio
ar techninio darbo projekto parengimui.

3. Dėl specialisto siūlomo į projekto vadovo
pareigas:
3.1 Statybos produkcijos sertifikavimo centro
atestato, teisės pripažinimo pažymos, ar Teisės
suteikimo pažymos ar kito lygiaverčio dokumento
kopija arba lygiaverčių kitoje valstybėje išduotų
dokumentų, suteikiančių teisę eiti projekto vadovo
pareigas pirkimo objekte kopijos.
3.2. laisvos formos gyvenimo aprašymas (CV),
nurodant vardą, pavardę ir bent vieną katilinės
naujos statybos, rekonstrukcijos ar modernizavimo
techninio ar techninio darbo projektą, kuriam
specialistas vadovavo pavadinimą ir šio projekto
atlikimo pradžios ir pabaigos datas.

3. Tiekejo specialiųjų statybos darbų

4. Dėl specialisto siūlomo į specialiųjų statybos
darbų vadovo pareigas:
4.1. Statybos produkcijos sertifikavimo centro
atestato, teisės pripažinimo pažymos, ar Teisės
suteikimo pažymos ar kito lygiaverčio dokumento
kopija arba lygiaverčių kitoje valstybėje išduotų
dokumentų, suteikiančių teisę eiti specialiųjų
statybos darbų vadovo pareigas reikalaujamose darbų
srityse kopijos.

vadovas, turintis teisę eiti specialiųjų
statybos darbų vadovo pareigas ypatingos
kategorijos negyvenamosios paskirties,
energetikos gamybos pastatų grupėje ir
vadovauti šiems darbams: procesų valdymo
ir automatizavimo sistemų įrengimas;
statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų)
inžinerinių sistemų įrengimas; statinio
apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos
inžinerinių sistemų įrengimas; šilumos
gamybos įrenginių montavimas;

4. Tiekejo suvirinimo darbu priežiuros
meistras, turintis teisę atlikti suvirinimo
darbų priežiurą vamzdynams, elementams,
technologiniams katilams ir ju karšto
vandens vamzdynams.

5. Dėl specialisto siūlomo suvirinimo darbų
priežiūros meistrus:
5.1. pateikiama tiekejo darbuotojui ar pasitelktam
specialistui išduoto galiojancio suvirinimo darbu
priežiuros meistro pažymejimo arba lygiavercio
dokumento, suteikiancio teisę atlikti suvirinimo
darbu priežiurą technologiniams vamzdynams,
katilams ir ju elementams, karšto vandens
vamzdynams, kopija.
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PASTABOS:

a) Jei specialistas atitinka keliamus
reikalavimus Tiekėjas gali siūlyti šį
specialistą į kelias reikalaujamas pareigas;
b) į specialiųjų statybos darbų vadovo
poziciją galima siūlyti vieną ar kelis
specialistus.
Tiekėjas
bus
laikomas
atitinkančiu reikalavimus jei į specialiųjų
statybos darbų vadovų pareigas siūlomų
specialistų kvalifikacija bendrai tenkins
keliamą reikalavimą.

Pastaba: Jeigu yra nurodomas specialistui VĮ
Statybos produkcijos sertifikavimo centro išduoto
atitinkamo kvalifikacijos atestato numeris, ar
(specialistams iš užsienio) VĮ Statybos produkcijos
sertifikavimo centro išduoto Teisės pripažinimo
dokumento numeris, tokiu atveju diplomo teikti
nereikia.

Kokybės vadybos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimai
33.6. Tiekėjas turi būti įsidiegęs kokybės Pateikiama:

33.7.

vadybos sistemą visiems perkamiems Atitikimą kokybės vadybos sistemos standartui
LST EN ISO 9001 (arba kitas sertifikatas,
darbams.
išduotas įstaigų, atitinkančių ES teisės aktus ar
atitinkamus
Europos
arba
tarptautinius
sertifikavimo standartus, arba lygiaverčiai
įrodymai) patvirtinantis sertifikatas arba
lygiavertis dokumentas (taikomų kokybės
vadybos priemonių aprašymas).
Tiekėjas arba bent vienas tiekėjų EMAS arba ISO 14001 sertifikatas, arba kitas
grupės partneris turi turėti reikiamą sertifikatas, išduotas įstaigų, atitinkančių ES
techninį pajėgumą, pirkimo sutarties teisės aktus ar atitinkamus Europos arba
vykdymo metu taikyti konkrečias tarptautinius sertifikavimo standartus, arba
aplinkos apsaugos vadybos priemones, lygiaverčiai įrodymai (pavyzdžiui, tiekėjo
perkamų darbų apimtyje.
parengtų taikomų aplinkos apsaugos priemonių
aprašymas).

a. Kvalifikacinius pirkimų dokumentų reikalavimus dalyvis privalo atitikti pasiūlymo pateikimo
momentu bei sutarties pasirašymo momentu. Šie reikalavimai yra įrodymas, kad dalyvis turi patirties,
įgūdžių, turi reikalingus techninius ir profesinius pajėgumus, yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus
įvykdyti pirkimo sąlygas.
5. RĖMIMASIS KITŲ ŪKIO SUBJEKTŲ PAJĖGUMAIS
34. Pasiūlymą gali pateikti tiekėjų grupės, įskaitant laikinas tiekėjų grupes. Jeigu tokia grupė nori pateikti
pasiūlymą, Perkantysis subjektas iš šios grupės nereikalauja, kad ji įgytų tam tikrą teisinę formą siekiant
tinkamai įvykdyti Pirkimo sutartį.
35. Visiems tiekėjų grupės nariams ir kitiems ūkio subjektams, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, taikomi
tiekėjų pašalinimo pagrindai. Tiekėjas su pasiūlymu privalo pateikti EBVPD už kiekvieną subjektą,
kurio pajėgumais remiasi, atskirai. Jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė: kiekvienas ūkio subjektų
grupės narys turi atitikti pirkimo dokumentų 33.1. 33.2 punktų reikalavimus pagal jų prisiimamus
įsipareigojimus vykdant Pirkimo sutartį; Pirkimo dokumentų 33.3, 33.4 punkte nurodytus kvalifikacinius
reikalavimus turi atitikti bent vienas ūkio subjektų grupės narys; Pirkimo dokumentų 33.5 punkte
nurodytą kvalifikacijos reikalavimą turi atitikti tiekėjų grupės nariai ir kiti ūkio subjektai, kurių
pajėgumais remiasi tiekėjais, pagal jų prisiimamus įsipareigojimus vykdant pirkimo sutartį; Pirkimo
dokumentų 33.6 p. nustatytą reikalavimą turi atitikti Tiekėjas; 33.7 p. nustatytus reikalavimus turi
atitikti Tiekėjas arba bent vienas tiekėjų grupės narys.
36. Tuo atveju, kai pasiūlymą teikia jungtinės veiklos dalyvis, kartu su pasiūlymu turi būti pateikta
jungtinės veiklos sutartis, kuri turi tenkinti šiuos reikalavimus:
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36.1. jungtinės veiklos sutartis turi būti pasirašyta visų jungtinės veiklos partnerių;
36.2. jungtinės veiklos sutartyje privalo būti nurodyta informacija apie visų jungtinės veiklos partnerių
įgaliojimų, atsakomybės bei numatomų vykdyti darbų pasiskirstymą konkrečiais darbais ir procentinė
įsipareigojimų dalis bendroje pasiūlymo kainoje;
36.3. visi jungtinės veiklos partneriai turi būti solidariai atsakingi už prievolių Perkančiajam subjektui
vykdymą, nevykdymą ar netinkamą vykdymą pagal pirkimo sutarties sąlygas;
36.4. sutartyje privalo būti įvardintas pagrindinis partneris, kuris bus juridiškai atsakingas už visos rangos
sutarties vykdymą ir bus įgaliotas bet kurio ir visų partnerių vardu priimti Perkančiojo subjekto
nurodymus, įskaitant ir su lėšų mokėjimu susijusius dalykus;
36.5. jungtinės veiklos sutartyje privalo būti suteikti įgaliojimai konkrečiam asmeniui (vieno iš partnerių
darbuotojui) pasirašyti pasiūlymą ir, laimėjus konkursą, pirkimo sutartį visų jungtinės veikos partnerių
vardu. Taip pat sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo
Perkantysis subjektas turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais, teikti su
pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją;
36.6. jungtinės veiklos sutartyje privalo būti įrašytas jungtinės veikos partnerių įsipareigojimas nekeisti
jungtinės veiklos sutarties projekto įgyvendinimo metu.
37. Perkantysis subjektas reikalauja, kad dalyvis savo pasiūlyme nurodytų, kokiai pirkimo sutarties daliai ir
kokius subtiekėjus, tiekėjas pasitelkia, jeigu jie yra žinomi.
38. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, kad atitiktų pirkimo dokumentų 33.1, 33.2, 33.5
punkte nustatytus reikalavimus, neatsižvelgiant į ryšio su tais ūkio subjektais teisinį pobūdį ir pateikti
kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Jeigu tiekėjas pirkimo sutarties vykdymui pasitelkia kitus ūkio
subjektus, jie turėti teisę atlikti jiems priskirtus darbus bei pateikti dokumentus suteikiančius jiems teisę
atlikti darbus, kuriems jie yra pasitelkiami.
39. Kai tiekėjas pageidauja remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, jis privalo Perkančiajam subjektui
pasiūlyme įrodyti, kad vykdant pirkimo sutartį ūkio subjektų, kurių pajėgumais jis remiasi, ištekliai jam
bus prieinami (pateikti ketinimų protokolą, preliminarią sutartį ir pan.).
40. Jeigu ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas, netenkina jam keliamų kvalifikacijos
reikalavimų arba jo padėtis atitinka bent vieną EBVPD nustatytą pašalinimo pagrindą, Perkantysis
subjektas turi pareikalauti per jo nustatytą terminą pakeisti jį reikalavimus atitinkančiu ūkio subjektu.
41. Kai tiekėjas remiasi kitų ūkio subjektų pajėgumais, atsižvelgdamas į pirkimo dokumentų 34 punkte
nustatytus reikalavimus, Perkantysis subjektas reikalauja, kad tiekėjas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais
remiamasi, prisiimtų solidarią atsakomybę už pirkimo sutarties įvykdymą.
42. Sudarius Pirkimo sutartį, tačiau ne vėliau negu Pirkimo sutartis pradedama vykdyti, tiekėjas privalo
Perkančiajam subjektui pranešti tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų
atstovus, jei tokie subtiekėjai pasitelkiami. Perkantysis subjektas taip pat reikalauja, kad tiekėjas
informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie
naujus subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.
43. Jeigu tiekėjas sutarties vykdymui numato pasitelkti subtiekėją (-us) ir/ ar asmenis, kuriuos ketinama
įdarbinti (t. y. pasiūlymo pateikimo metu šie asmenys nėra tiekėjo darbuotojai), pasiūlymo pateikimo
metu privaloma nurodyti (išviešinti) numatomus pasitelkti subtiekėjus ir/ ar asmenis, kuriuos ketinama
įdarbinti.
44. Jeigu ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas, pasiūlyme nėra nurodomas, šio ūkio subjekto
pajėgumais siekiant atitikti Pirkimo dokumentų reikalavimus, remtis negalima.
45. Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo įsipareigojimus Rangovui arba dėl Rangovo
subrangovo atliekamų darbų kokybės Perkantysis subjektas pareikš pretenzijas Rangovui, taip pat tuo
atveju, kai subrangovai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Rangovui dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos
likvidavimo procedūros, vykstančios reorganizacijos, apyvartinių lėšų stygiaus, kvalifikuotų darbuotojų
praradimo ar bet kurių kitų atvejų dėl kurių subrangovas negali tinkamai atlikti darbų, Rangovas gali
pakeisti subrangovą kitu. Apie tai jis turi informuoti Perkantį subjektą, nurodydamas subrangovo
pakeitimo priežastis. Gavusi tokį pranešimą, Perkantysis subjektas kartu su Rangovu protokolu įformina
susitarimą dėl subrangovo pakeitimo, o Rangovas pateikia būsimojo subrangovo pašalinimo pagrindų
nebuvimą pagrindžiančius dokumentus bei kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus (jei reikia).
Perkantysis subjektas, prieš patvirtindamas tokį keitimą, įsitikina, kad būsimas subrangovas atitinka jam
keliamus kvalifikacijos reikalavimus (jei taikoma) ir turi teisę atlikti darbus kuriems jis pasitelkiamas.
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6. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS
46. Pateikdamas pasiūlymą, tiekėjas sutinka su šiais pirkimo dokumentais ir patvirtina, kad jo pasiūlyme
pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.
47. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio
subjektų grupės dalyvis dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.
48. Tiekėjas negali pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas
ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.
49. Perkantysis subjektas reikalauja pasiūlymus teikti tik elektroninėmis priemonėmis naudojant CVP IS.
Pasiūlymai popierinėje laikmenoje, jei tokie būtų pateikti, bus grąžinami neatplėšti tiekėjui (kurjeriui) ar
grąžinami registruotu laišku ir nebus priimami ir vertinami. Pasiūlymus gali teikti tik CVP IS registruoti
tiekėjai (nemokama registracija adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt). Visi dokumentai,
patvirtinantys tiekėjų kvalifikacijos atitiktį konkurso sąlygose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams,
kiti pasiūlyme pateikiami dokumentai turi būti pateikti elektronine forma, t. y. tiesiogiai suformuoti
elektroninėmis priemonėmis (pvz., EBVPD ir pan.) arba pateikiant skaitmenines dokumentų kopijas
(pvz., pažymos, licencijos, jungtinės veiklos sutartis ir pan.). Pateikiami dokumentai ar skaitmeninės
dokumentų kopijos turi būti prieinami naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų
failų formatus (pvz., pdf, jpg, docx ir kt.). Pasiūlymas privalo būti pasirašytas saugiu elektroniniu parašu.
50. Tiekėjai gali pakartotinai naudoti EBVPD, kurį jie naudojo ankstesnėje pirkimo procedūroje, jeigu
tiekėjai patvirtina, kad šiame dokumente esanti informacija yra teisinga.
51. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki termino nurodyto Pirkimo skelbime ir jo patikslinimuose (jei būtų) tik
elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS.

52. Rengiant ir teikiant pasiūlymus, dalyviai privalo laikytis šių terminų:
Pasiūlymų pateikimo terminas
Vokų atplėšimo data

DATA IR LAIKAS
2019 m. 01 mėn. 24 d. 10.00 val.
2019 m. 01 mėn. 24 d. 10.45 val.

53. Susipažinti su Pirkimo dokumentais tiekėjai turi teisę iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
54. Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiami lietuvių kalba. Jei reikalaujami pridėti prie
pasiūlymo dokumentai negali būti pateikti lietuvių kalba, šie dokumentai turi būti pateikiami originalo
kalba, pridedant vertimą į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas vertėjo parašu ir vertimo biuro
antspaudu arba tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens parašu.
55. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau kaip 90 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino dienos. Jeigu
pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek nustatyta pirkimo
dokumentuose.
56. Pasiūlymą sudaro CVP IS priemonėmis pateiktos informacijos ir dokumentų visuma (Pirkantysis
subjektas pasilieka teisę prašyti tiekėjo pateikti pažymų ar kitų su pasiūlymu teikiamų dokumentų
originalus):
56.1. „Vokas 1“ (Techninė informacija ir duomenys apie tiekėją):
56.1.1. CVP IS pasiūlymo lango „Vokas 1“ eilutėje „Prisegti dokumentai“ užpildyta pasiūlymo A dalies
forma „Techninė informacija ir duomenys apie tiekėją“ (be kainų), parengta pagal Pirkimo sąlygų 1
priedą;
56.1.2. Jungtinės veiklos sutarties skaitmeninė kopija (kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė jungtinės
veiklos sutarties pagrindu);
56.1.3. Dokumentai, patvirtinantys, kad tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų, kurių pajėgumais jis
ketina remtis, ištekliai (jeigu tiekėjas ketina remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais);
56.1.4. Įgaliojimo ar kito dokumento (pvz., pareigybės aprašymo, įsakymo), suteikiančio teisę pasirašyti
ar/ir pateikti tiekėjo pasiūlymą, skaitmeninė kopija (taikoma, kai pasiūlymą pasirašo ir/ar CVP IS
priemonėmis pateikia ne įmonės vadovas);
56.1.5. užpildytas Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (kiekvienas subjektas, kurio pajėgumais
tiekėjas remiasi, užpildo ir pasirašo atskirą EBVPD), šiuose pirkimo dokumentuose pateikta
EBVPD, 4 priedas;
56.1.6. Dokumentai, pateikiami techniniam pasiūlymui – tiekėjo siūlomų darbų atlikimui naudojamų
medžiagų sąrašas (6 priedas), šių medžiagų kilmės ir atitikties sertifikatai;

12
Kita pirkimo dokumentuose prašoma informacija ir (ar) dokumentai (pateikiami CVP IS pasiūlymo
lango eilutėje „Prisegti dokumentai“).
56.2. „Vokas 2“ (Kaina):
56.2.1. CVP IS pasiūlymo lango „Vokas 2“ eilutėje „Prisegti dokumentai“ užpildyta pasiūlymo B dalies
forma „Kainos“, parengta pagal Pirkimo dokumentų 1 priedą. Pasiūlyme nurodyta kaina
pateikiama eurais, turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta Pirkimo dokumentų 3
priede. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į techninę specifikaciją ir joje nurodytas darbų
apimtis. Kainoje turi būti įvertintos bet kokios galimos išlaidos, bet kokie galimi darbų kiekių
svyravimai (bet kokie darbai, jų organizavimas, atlikimo technologijos ir pan.), susijusios su
tinkamu darbų atlikimu bei prekių pristatymu. Taip pat turi būti įskaičiuotos visos išlaidos ir
privalomi mokėti mokesčiai (įskaitant PVM). Visi pasiūlyme nurodyti skaičiai, susiję su pasiūlymo
kaina, turi būti pateikiami dviejų skaičių po kablelio tikslumu.
56.2.2. Įkainotas veiklų sąrašas su užpildytomis veiklų kainomis (3 priedas). Veiklų sąraše nurodytų
veiklų kainų suma, turi sutapti su tiekėjo kainos pasiūlyme nurodyta kaina. Tiekėjas visapusiškai
atsako už rūpestingą visų Pirkimo dokumentų ir Techninio projekto reikalavimų išnagrinėjimą, už
patikimos informacijos apie visas įmanomas sąlygas ir įsipareigojimus, galinčius turėti pasiūlymo
kainai ir darbų atlikimui, gavimą, surinkimą ir nustatymą. Jei tiekėjas laimės konkursą, nebus
priimtas joks reikalavimas pakeisti pasiūlymo sumą ar sąlygas, grindžiamas klaidomis, apsirikimu,
praleidimu ar nežinojimu, o laimėtojas privalės užbaigti visus būtinus darbus numatytus
techniniame projekte už sumą nurodytą jo pasiūlyme Pirkimui.
57. Pasiūlyme kaina nurodoma eurais. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visus Pirkimo
dokumentų, įskaitant Pirkimo sutarties projektą, reikalavimus. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaityti visi
mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, (tame tarpe ir išlaidos dėl E. sąskaitos pateikimo), apimančios viską,
ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.
58. Perkantysis subjektas turi teisę pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą. Apie naują pasiūlymų pateikimo
terminą paskelbiama CVP IS ir pranešama prie pirkimo CVP IS prisijungusiems tiekėjams.
59. Tiekėjai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Konfidencialia
informacija gali būti, įskaitant, bet ja neapsiribojant, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji
pasiūlymų aspektai. Konfidencialia negalima laikyti informacijos nurodytos Įstatymo 32 straipsnio 2
dalies 1-4 punktuose. Tiekėjas neturi teisės nurodyti, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra
konfidenciali. Tiekėjas turi aiškiai nurodyti, kokie su pasiūlymu pateikti dokumentai laikytini
konfidencialiais. Perkantysis subjektas, viešojo pirkimo komisija (toliau vadinama – Komisija), jos
nariai ar ekspertai ir kiti asmenys negali atskleisti tiekėjo pateiktos informacijos, kurią tiekėjas nurodė
kaip konfidencialią. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios tiekėjo
pasiūlyme nėra.
60. Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą CVP
IS priemonėmis. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas
galiojančiu, jeigu Perkantysis subjektas jį gauna pateiktą CVP IS priemonėmis iki pasiūlymų pateikimo
termino pabaigos.
61. Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, Perkantysis subjektas turi teisę prašyti CVP IS priemonėmis,
kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas CVP IS priemonėmis tokį
prašymą gali atmesti.
62. Teikdamas pasiūlymą tiekėjas patvirtina, kad jis nėra susijęs su jokių galimų interesų konfliktu ir kad
nėra susijęs su jokiais kitais pirkime dalyvaujančiais tiekėjais. Jei tokios aplinkybės atsirastų, sutarties
vykdymo metu tiekėjas turi nedelsdamas apie tai informuoti Komisiją.
63. Perkantysis subjektas neatsako už nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymas nebuvo gautas ar gautas
pavėluotai. Pavėluotai gautas pasiūlymas nepriimamas.
56.1.7.

7. PASIŪLYMŲ KAINOS ŠIFRAVIMAS
64. Tiekėjo teikiamas pasiūlymas gali būti užšifruojamas. Tiekėjas, nusprendęs pateikti užšifruotą
pasiūlymą, turi:
64.1. 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
http://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/uzsifravimo_instrukcija.pdf;
64.2. iki susipažinimo su pasiūlymais procedūros (posėdžio) pradžios CVP IS susirašinėjimo
priemonėmis pateikti slaptažodį, su kuriuo perkančioji organizacija galės iššifruoti pateiktą
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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: el. p. kristina.vailionyte@gmail.com arba raštu. Tiekėjas turi būti aktyvus ir įsitikinti,
kad pateiktas slaptažodis laiku pasiekė adresatą (pavyzdžiui, susisiekęs su Perkančiuoju subjektu
oficialiu jo telefonu ir (arba) kitais būdais).
65. Tiekėjui užšifravus visą pasiūlymą ir iki susipažinimo su pasiūlymais procedūros (posėdžio) pradžios
nepateikus (dėl jo paties kaltės) slaptažodžio arba pateikus neteisingą slaptažodį, kuriuo naudodamasis
Perkantysis subjektas 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 – Perkantysis subjektas tiekėjo pasiūlymą atmeta kaip
neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (tiekėjas nepateikė pasiūlymo kainos).
8. PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS
66. Perkantysis subjektas nereikalauja pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo.
9. PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMAS IR JŲ PATIKSLINIMAS
Tiekėjai gali prašyti pirkimo dokumentų paaiškinimų CVP IS priemonėmis ne vėliau kaip likus 6
kalendorinėms dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
68. Jeigu papildomos su pirkimo dokumentais susijusios informacijos paprašoma laiku, Perkantysis
subjektas ją pateikia visiems tiekėjams ne vėliau kaip likus 3 dienoms iki pasiūlymų pateikimo
termino pabaigos.
69. Jeigu Perkantysis subjektas dėl kokių nors priežasčių su Pirkimo dokumentais susijusią informaciją ar
Pirkimo dokumentų paaiškinimus tiekėjams pateikė likus mažiau kaip 3 dienoms iki pasiūlymų
pateikimo termino pabaigos jis pratęsia pasiūlymų pateikimo terminą. Pasiūlymų pateikimo terminai
gali būti nepratęsiami jei Pirkimo dokumentų patikslinimai, kai tikslinama Pirkimo dokumento,
paskelbto su skelbimu apie Pirkimą, dalis ar visas dokumentas, bet nekeičiama Pirkimo dokumentų
esmė, ir tokie paaiškinimai ir patikslinimai pateikti nepažeidžiant nustatytų terminų paaiškinimų
pateikimui.
69.1. Perkantysis subjektas gali bet kada iki pirkimo sutarties pasirašymo nutraukti pirkimo
procedūras, jei paaiškėja aplinkybės kurių nebuvo galima numatyti iš anksto, dėl kurių projekto
vykdymas taptų negalimas, pavyzdžiui, negaunas finansavimas projekto vykdymui, nepasirašoma
finansavimo sutartis su Lietuvos verslo paramos agentūra, yra kitų nenumatytų aplinkybių.
70. Perkantysis subjektas rengs susitikimą su tiekėjais. Susitikimas vyks su kiekvienu tiekėju atskirai.
Susitikimai vyks adresu Gėlyno g. 10, Lazdijai. Susitikimai vyks nuo paskelbimo apie Pirkimą ir bus
nutraukti likus 6 kalendorinėms dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Tiekėjas
norėdamas dalyvauti susitikime privalo susisiekti su Perkančiojo subjekto atstovu el. p.
rm@lazdijust.w3.lt ir suderinti tikslų susitikimo laiką. Tiekėjai į susitikimą privalės atvykti
Perkančiojo subjekto nurodytą datą, valandą ir minutę. Tiekėjas susitikimo metu susipažins su Pirkimo
objekto aplinka, galės įvertinti esamų katilų, ir esamų įrenginių būklę, tam, kad tinkamai parengtų ir
įsivertintų pasiūlymą. Tiekėjui bus sudarytos sąlygos įsivertinti kitus galimus sprendinius ir pagal tai
rengti pasiūlymą Pirkimui. Su tiekėjais bus susitinkama atskirai siekiant išlaikyti tiekėjų
konfidencialumą.
67.

10. SUSIPAŽINIMO SU PASIŪLYMAIS LAIKAS IR PROCEDŪRA
71.
72.
73.

74.

Tiekėjai nedalyvauja Komisijos posėdžiuose, kuriuose susipažįstama su elektroninėmis priemonėmis
pateiktais pasiūlymais, atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros.
Su gautais pasiūlymais susipažįstama Komisijos posėdyje, kuris vyks skelbime apie Pirkimą
nurodytoje vietoje, nurodytu laiku.
Atsižvelgiant į tai, kad pasiūlymai pateikiami elektroninėmis priemonėmis, apie protokolu įformintus
susipažinimo su pasiūlymais procedūros rezultatus nebus pranešama to pageidaujantiems, pasiūlymus
pateikusiems tiekėjams.
Pirmajame posėdyje susipažįstama tik su ta pasiūlymo dalimi, kurioje pateikti techniniai pasiūlymo
duomenys ir kita informacija bei dokumentai, antrajame posėdyje – su pasiūlymo dalimi, kurioje
nurodytos kainos. Antrasis posėdis vyks tada, kai Perkantysis subjektas patikrina, ar pateiktų
pasiūlymų techniniai duomenys ir tiekėjai atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus, ir
pagal Pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus įvertina pasiūlymų techninius duomenis. Apie
šio patikrinimo ir vertinimo rezultatus raštu pranešama visiems tiekėjams. Jeigu patikrinus ir įvertinus
pirmojo posėdžio metu tiekėjo pateiktus duomenis, tiekėjo pasiūlymas atmetamas, su likusia
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pasiūlymo dalimi nėra susipažįstama ir ji saugoma kartu su kitais tiekėjo pateiktais dokumentais
Įstatyme nustatyta tvarka.
11. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS, NAGRINĖJIMAS, ATMETIMO PAGRINDAI
Komisija nagrinėja, vertina, palygina pateiktus pasiūlymus ir nustato ekonomiškai naudingiausią
pasiūlymą šia tvarka:
75.1. Nagrinėja ar su pasiūlymas atitinka pasiūlymo pateikimo nustatytus pirkimo dokumentuose;
75.2. Vertina pasiūlymų techninius duomenis;
75.3. Tikrina, ar tiekėjas techniniame pasiūlyme pateikė visus reikalaujamus dokumentus pasiūlymui pagal
ekonominio naudingumo kriterijų įvertinti. Jeigu tiekėjas nepateikė dokumentų jo pasiūlymo
ekonominio naudingumo įvertinimui – toks pasiūlymas atmetamas;
75.4. Praneša dalyviams apie techninio pasiūlymo patikrinimo ir įvertinimo pagal pirkimo dokumentuose
nustatytus ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus rezultatus.
75.5. Susipažįsta su tiekėjų kainos pasiūlymais;
75.6. Tikrina ar tiekėjo pasiūlyta kaina nėra per didelė ir nepriimtina;
75.7. Tikrina, ar nebuvo pasiūlyta neįprastai maža kaina. 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, ir, esant poreikiui, paprašyti pateikti detalų
kainos sudėtinių dalių pagrindimą. Neįprastai maža kaina laikoma tokia, jeigu ji yra 30 ir daugiau
procentų mažesnė už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, pasiūlytų kainų
aritmetinį vidurkį;
75.8. Atsižvelgiant į pasiūlymo kainą, atlieka bendrą pasiūlymo vertinimą ir nustato galutinį pasiūlymo
ekonominio naudingumo įvertinimą.
76. Jeigu dalyvis pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis - tiekėjo įgaliojimą
asmeniui pasirašyti pasiūlymą, jungtinės veiklos sutartį, ar dokumentus, nesusijusius su pirkimo objektu,
jo techninėmis charakteristikomis, sutarties vykdymo sąlygomis ar pasiūlymo kaina, arba šių dokumentų
ar duomenų trūksta, Komisija, nepažeisdama lygiateisiškumo ir skaidrumo principų, prašys dalyvį šiuos
dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti, paaiškinti arba pateikti naujus per nustatytą protingą
terminą;
77. Jeigu nustatyta, kad pateikti netikslūs pasiūlymo dokumentai ar duomenys, Komisija gali prašyti dalyvių
patikslinti, papildyti arba paaiškinti pasiūlymus, tačiau negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti
pasiūlymo esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų
reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų juos atitinkantis.
78. Komisija pasiūlymų vertinimo metu radusi pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, privalo
CVP IS priemonėmis paprašyti dalyvių per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas
aritmetines klaidas, nekeičiant susipažinimo su pasiūlymais metu užfiksuotos kainos. Taisydamas
pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, dalyvis gali taisyti kainos sudedamąsias dalis, tačiau neturi
teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.
79. Tiekėjų pasiūlymai vertinami pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų – kainos ir
kokybės santykį. Komisija pagal nurodytus kriterijus įvertinusi ir palyginusi tiekėjų pasiūlymus, nustato
pasiūlymų eilę (išskyrus atvejus, kai pasiūlymą pateikti kviečiamas tik vienas tiekėjas arba pasiūlymą
pateikia tik vienas tiekėjas) bei galimą laimėtoją. Daugiausiai ekonominio naudingumo balų surinkęs
pasiūlymas įrašomas pirmuoju eilėje.
80. Komisija gali nevertinti viso tiekėjo pasiūlymo, jeigu patikrinusi jo dalį nustato, kad vadovaujantis
Įstatymo ir VPĮ reikalavimais, pasiūlymas turi būti atmetamas.
81. Tiekėjo pateiktų pasiūlymo duomenų patikslinimai, pasiūlymo turinio paaiškinimai, pasiūlyme nurodytų
aritmetinių klaidų pataisymai, neįprastai mažos kainos pagrindimo dokumentai Perkančiajam subjektui
siunčiami CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.
82. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu:
82.1. Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų arba dalyvis per Komisijos
nustatytą protingą terminą nepatikslino, nepapildė ar nepateikė pirkimo dokumentuose nurodytų kartu
su pasiūlymu teikiamų dokumentų: tiekėjo įgaliojimo asmeniui pasirašyti pasiūlymą, jungtinės veiklos
sutarties, tiekėjo kvalifikaciją įrodančių dokumentų, pasitelkiamų subrangovų pajėgumų prieinamumą
įrodančių dokumentų;
75.
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82.2. pasiūlymas pateiktas ne Pirkimo sąlygose nurodytomis elektroninėmis priemonėmis, pasiūlymas
nepasirašytas elektroniniu parašu ir pan.;
82.3. dalyvis pateikė pasiūlymą ir voke, ir elektroninėmis priemonėmis;
82.4. tiekėjas nepateikė dokumentų jo pasiūlymo ekonominio naudingumo įvertinimui;
82.5. dalyvis per Komisijos nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo,
nekeičiant jo esmės;
82.6. pasiūlyme nurodyta kaina buvo per didelė ir Perkančiajam subjektui nepriimtina;
82.7. dalyvis nepateikė tinkamų pasiūlytos neįprastai mažos kainos pagrįstumo įrodymų arba nepagrindė
neįprastai mažos pasiūlymo kainos;
82.8. Tiekėjas neatitinka nustatytų kvalifikacijos reikalavimų arba Perkančiojo subjekto prašymu nepateikė
ar nepatikslino šių pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų;
82.9. Komisija nustatė, kad dalyvis apie nustatytų reikalavimų atitiktį pateikė melagingą informaciją;
82.10. iki vokų, kuriuose yra nurodytos kainos, atplėšimo procedūros pradžios dalyvis nepateikė
slaptažodžio, leidžiančio iššifruoti pasiūlymą;
82.11. dalyvis CVP IS pasiūlymo 1 dalyje „Vokas 1“ pateikė informaciją, iš kurios galima nustatyti
pasiūlymo kainą;
82.12. Tiekėjo pasiūlymas neatitinka Techninės specifikacijos reikalavimų – tiekėjo siūlomi darbai,
medžiagos ar įranga neatitinka techninės specifikacijos reikalavimų, tiekėjas siūlo įrangą, kuri
neatitinka techninės specifikacijos reikalavimų;
82.13. Tiekėjas paaiškindamas pasiūlymo duomenis ar dokumentus siekia pasiūlymą iš neatitinkančio
Pirkimo dokumentų reikalavimų, padaryti šiuos reikalavimus atitinkančiu;
82.14. Tiekėjas nepateikė pagrindiniams darbams atlikti siūlomų medžiagų ir įrenginių kilmės ir atitikties
sertifikatų;
82.15. Tiekėjas pateikė daugiau kaip vieną pasiūlymą arba tiekėjų grupės narys (jungtinės veiklos partneris)
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;
82.16. bet kuriame Pirkimo procedūros etape, paaiškėja, kad dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš pirkimo
procedūrą ar jos metu tiekėjas atitinka bent vieną iš pirkimo dokumentuose nustatytų tiekėjo
pašalinimo pagrindų.
12. EKONOMIŠKAI NAUDINGIAUSIO PASIŪLYMO VERTINIMO KRITERIJAI
83. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrenkamas pagal kainos ir kokybės santykį.
84. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas bus išrenkamas pagal šiuos kokybinius vertinimo kriterijus:
Lyginamasis
svoris
Vertinimo kriterijai
ekonominio
naudingumo
įvertinime
1. Kaina (C)
X=95
2. Katilo efektyvumas išreikštas procentais, naudojant Techninėje
specifikacijoje 2.4. p. pateiktoje lentelėje nurodyto biokuro SM2
Y1=5
parametrus, vertinant žemutinę šio kuro šiluminę vertę (18,7
MJ/kg), dirbant be kondensacinio ekonomaizerio (T1)
3. Sąžiningos prekybos sąlygų kriterijus – kiek tiekėjo siūlomas
atlyginimas pirkimo sutartį vykdysiantiems darbuotojams viršija
Y2= 0
jo arba ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, kilmės šalyje
nustatytą minimalų darbo užmokestį, T 2
85. Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant dalyvio pasiūlymo kainos (C) ir kitų
ekonominio naudingumo kriterijų (T), balus:
S = C+T
86. Ekonominio naudingumo kriterijaus Pasiūlymo kainos (C) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos
kainos (Cmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Cp) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):
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87. Kriterijų (T) balai apskaičiuojami sudedant atskirų kriterijų (T = T1 + T2 ) balus:

T

Ti
i

88. Antrojo kriterijaus, t.y. katilo efektyvumo, išreikšto procentais, (T 1) balai apskaičiuojami
vertinamo pasiūlyme siūlomo katilo efektyvumo (T1p) ir didžiausio pasiūlyto katilo efektyvumo
(T1max) santykį padauginant iš šio kriterijaus lyginamojo svorio (Y1):
. Y1
88.1. Vertinama pagal tiekėjo techniame pasiūlyme (1 priedas) nurodytą siūlomo katilo efektyvumą,
išreikštą procentais. Katilo efektyvumas turi būti apskaičiuotas laikant, kad katilas naudoja Techninėje
specifikacijoje pateiktos lentelės 3 nurodytą biokuro SM2 parametrus atitinkantį kurą, vertinant
žemutinę šio kuro šiluminę vertę (18,7 MJ/kg), dirbant be kondensacinio ekonomaizerio. Tiekėjas su
pasiūlymu privalo pateikti katilo bandymo protokolus ar kitą gamintojo medžiagą pagrindžiančią
siūlomo katilo efektyvumą naudojant SM2 kurą.
88.2. Jei tiekėjo siūlomo katilo efektyvumas, išreišktas procentais bus mažesnis nei 85 proc.- tiekėjo
pasiūlymas atmetamas.
89. Trečiojo kriterijaus (T2) parametrui įvertinti, tiekėjai turi užpildyti Pirkimo sąlygų 1 priedą
(pasiūlymo A dalis).
89.1. Pagal Pirkimo sąlygų 1 priede tiekėjo pateiktą informaciją Perkantysis subjektas įvertina kiek tiekėjo
siūlomas atlyginimas pirkimo sutartį vykdysiantiems darbuotojams, viršija minimalų tiekėjo ar ūkio
subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, kilmės šalyje nustatytą minimalų mėnesinį darbo užmokestį.
89.2. Jei tiekėjo siūlomas atlyginimas pirkimo sutartį vykdysiantiems darbuotojams, yra mažesnis už
minimalų tiekėjo ar ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, kilmės šalyje nustatytą minimalų
mėnesinį darbo užmokestį – tiekėjo pasiūlymas atmetamas.
89.3. Jei tiekėjo siūlomas atlyginimas pirkimo sutartį vykdysiantiems darbuotojams, viršija minimalų
tiekėjo ar ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, kilmės šalyje nustatytą minimalų mėnesinį
darbo užmokestį tiekėjui pagal ekonominio naudingumo kriterijų T2 skiriama 0 balų ir tiekėjas
dalyvauja tolimesnėse Pirkimo procedūros.
Pastaba: Ekonominio naudingumo balai vertinant pagal kiekvieną kriterijų apvalinami iki dviejų
skaitmenų po kablelio pagal matematines taisykles, t. y. jei apskaičiuotas ekonominio naudingumo
balas už atitinkamą kriterijų bus pvz. 4,334, bus laikoma kad tiekėjas už šį kriterijų surinko 4,33 balo,
o jei apskaičiuotas ekonominio naudingumo balas bus 4,335, bus laikoma, kad tiekėjas už šį kriterijų
surinko 4,34 balo. Ši taisyklė taikoma visiems kriterijams.
12. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS IR PALYGINIMAS
90. Perkantysis subjektas ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainos ir kokybės santykį.
Ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu laikomas didžiausią ekonominio naudingumo balą surinkęs
pasiūlymas.
91. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos
Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio
euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą
ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną.
13. PASIŪLYMŲ EILĖ, LAIMĖTOJO NUSTATYTAS, PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMAS
92. Komisija, norėdama priimti sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo, turi nedelsdama įvertinti pateiktus
dalyvių pasiūlymus ir nustatyti pasiūlymų eilę (išskyrus atvejus, kai pasiūlymą pateikti kviečiamas tik
vienas tiekėjas arba pasiūlymą pateikia tik vienas tiekėjas). Pasiūlymų eilė nustatoma ekonominio
naudingumo balų mažėjimo tvarka, kuomet didžiausią ekonominio naudingumo balą surinkęs tiekėjas
įrašomas pirmuoju eilėje. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas,
sudarant pasiūlymų eilę, pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas CVP IS priemonėmis
pateiktas anksčiausiai.
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93. Komisija, sudaro preliminarią pasiūlymų eilę, nustato galimai laimėjusį pasiūlymą ir suinteresuotiems
dalyviams nedelsiant (ne vėliau kaip per 5 darbo dienas) praneša apie priimtą sprendimą sudaryti eilę ir
nustatyti galimai laimėjusį pasiūlymą. Tuomet Perkantysis subjektas kreipiasi į galimą pirkimo laimėtoją
dėl dokumentų, pagrindžiančių jo kvalifikacijos atitiktį Pirkimo dokumentų reikalavimams bei
pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikimo. Jei tiekėjas per nustatytą terminą pateikia atitikimą
keliamiems reikalavimams pagrindžiančius dokumentus ir įrodo atitiktį jiems, tuomet tiekėjas
pripažįstamas Pirkimo laimėtoju. Jei tiekėjas reikalaujamų dokumentų nepateikia ar neįrodo, kad atitinka
reikalavimus kvalifikacijai ar neįrodo apie pašalinimo pagrindų nebuvimą - jo pasiūlymas atmetamas, ir
šiuos dokumentus prašoma pateikti sekančio pasiūlymų eilėje likusio tiekėjo, jei jo pasiūlymas gali būti
laikomas laimėjusiu.
94. Jei bus nuspręsta nesudaryti pirkimo sutarties (pradėti pirkimą iš naujo), minėtame pranešime nurodomos
tokio sprendimo priežastys.
95. Perkantysis subjektas sudaryti pirkimo sutartį siūlo tam dalyviui, kurio pasiūlymas pripažintas
laimėjusiu. Dalyvis sudaryti pirkimo sutarties kviečiamas raštu ir jam nurodomas laikas, iki kada jis turi
sudaryti pirkimo sutartį. Pirkimo sutartis bus pasirašoma tik pasirašius projekto finansavimo sutartį
su Lietuvos verslo paramos agentūra.
96. Pirkimą laimėjęs tiekėjas privalo pasirašyti pirkimo sutartį per Perkančiojo subjekto nurodytą terminą.
Laikas pirkimo sutarčiai pasirašyti gali būti nustatomas atskiru pranešimu raštu arba nurodomas
pranešime apie laimėjusį pasiūlymą.
97. Jeigu dalyvis, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu CVP IS priemonėmis atsisako ją
sudaryti arba iki Perkančiojo subjekto nurodyto laiko nepasirašo pirkimo sutarties, arba atsisako sudaryti
pirkimo sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo
sutartį. Tokiu atveju Perkantysis subjektas siūlo sudaryti pirkimo sutartį dalyviui, kurio pasiūlymas pagal
nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po dalyvio, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį, prieš tai patikrinęs
tiekėjo kvalifikaciją ir pašalinimo pagrindų nebuvimo dokumentus.
98. Perkantysis subjektas gali nuspręsti nesudaryti pirkimo sutarties su ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą
pateikusius tiekėju, jeigu paaiškėja, kad pasiūlymas neatitinka Įstatyme nurodytų aplinkos apsaugos
įpareigojimų.
15. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA
99. Ginčai nagrinėjami Įstatymo VII skyriuje nustatyta tvarka.
16. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS
100. Pirkimo sutarties sąlygos nustatytos Pirkimo dokumentų 5 priede. Pirkimo sutarties, laimėjusio tiekėjo
pasiūlymo kaina, kitos sąlygos bei Pirkimo dokumentuose nustatytos Pirkimo sąlygos negali būti
keičiamos išskyrus tokius keitimus, kurie nurodyti pirkimo sutartyje ir kurie nepažeidžia viešųjų
pirkimų principų. Laimėjusio tiekėjo pasiūlyme pateiktas savaitinis darbų vykdymo grafikas, darbų
atlikimo terminas, siūlomos įrangos techninės specifikacijos, aprašymai, techninis pasiūlymas laikomi
sudėtine Pirkimo sutarties dalimi ir tiekėjas jų privalo laikytis atlikdamas Darbus ir vykdydamas
sutartį. Nesilaikant pasiūlyme nurodyto grafiko ar tiekiant įrangą ir įrenginius, kurie neatitinka
pasiūlyme nurodytų techninę specifikaciją atitinkančių tiekėjui bus taikomos sankcijos pagal sutarties
nuostatas.
101. Pirkimo sutartis turės būti užtikrinta banko garantija ar draudimo bendrovės sutarties įvykdymo
užtikrinimo laidavimo raštu. Užtikrinimo vertė - ne mažiau nei 10 proc. nuo priimtos sutarties sumos
be PVM. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turės būti išduotas ne trumpesniam terminui kaip iki 202003-20. Sutartis įsigalios tik pateikus sutarties įvykdymo užtikrinimą.
______________
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Pirkimo sąlygų 1 priedas
Herbas arba prekių ženklas
(Tiekėjo pavadinimas)
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi
duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei
juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)
_____________________
(Adresatas (Pirkėjas)
PASIŪLYMAS
„LAZDIJŲ KATILINĖS REKONSTRUKCIJA, PAKEIČIANT BIOKURO KATILUS Nr.3 ir Nr.4“
A DALIS. TECHNINĖ INFORMACIJA IR DUOMENYS APIE TIEKĖJĄ
___________
(Data)
____________________
(Vieta)
Tiekėjo pavadinimas (jei pasiūlymą teikia ūkio
subjektų grupė, nurodyti visų partnerių
pavadinimus)
Atsakingasis partneris (nurodyti atsakingojo
partnerio pavadinimą, jei pasiūlymą teikia ūkio
subjektų grupė)
Tiekėjo adresas (jei pasiūlymą teikia ūkio
subjektų grupė, nurodyti visų partnerių adresus)
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
Telefono numeris
Fakso numeris
El. pašto adresas
Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visais reikalavimais nustatytais Pirkimo dokumentuose,
paskelbtuose CVP IS.
Patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme
jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad nesame
susijęs su jokiu galimu interesų konfliktu, nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame
susiję su jokia kita suinteresuota šalimi.
Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio Pirkimo ir mūsų
pateiktas pasiūlymas bus atmestas.
Atsižvelgdami į Pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą, sudarytą iš dviejų
dalių, pateiktų atskiruose vokuose. Šioje dalyje nurodome techninę informaciją bei duomenis apie mūsų
siūlomų atlikti darbų kokybę bei siūlomas taikyti gamtos ir aplinkos apsaugos priemones, kurie bus
naudojami vykdant Pirkimo sutartį, jei būtume pripažinti Pirkimo laimėtojais.
Siūlomiems darbams atlikti bus pasitelkti šie subtiekėjai ir/ar asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti (t.
y. pasiūlymo pateikimo metu šie asmenys nėra tiekėjo darbuotojai):
Eil.
Nr.
1.

Subrangovo pavadinimas/ketinamo
įdarbinti asmens vardas, pavardė

Numatomi subrangovui pavesti Darbai
ir jų apimtys

Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 94 straipsnio 9 dalimi Perkantysis subjektas per 15 dienų nuo
pirkimo sutarties sudarymo ar jos pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios
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Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka per CVP IS paskelbs laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą
pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kurią laimėjęs dalyvis nurodys,
kaip konfidencialią. Visas tiekėjo pasiūlymas ir paraiška negali būti laikomi konfidencialia informacija,
tačiau tiekėjas gali nurodyti, kad tam tikra jo pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali.
Konfidencialia informacija neturėtų būti laikoma informacija, nurodyta Įstatymo 32 straipsnio 2 dalies 1-4
punktuose.
Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija*:
Eil.
Nr.
1.

Pateikto dokumento pavadinimas

Dokumento tekstas (nurodoma kuri informacija yra
konfidenciali)

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali
yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.
Mūsų siūlomi šilumos įrenginiai, įrengimai ir įranga visiškai atitinka pirkimo dokumentuose
nurodytus reikalavimus ir jų techniniai rodikliai bei komplektacija yra tokie:
1 lentelė:
PAKURA KATILUI NR.3 IR NR.4
Aprašymas
(siūlomos įrangos duomenis įrašo tiekėjas)
Pakuros tipas
Medžiaga iš kurios pagaminta pakura
Pakuros galingumas
Pakuros šiluminė tūrio apkrova (pagal katilo galią)
Ardyno šiluminė apkrova (pagal katilo galią)
Kuro deginimo tipas
Degimo produktų temperatūra išeinant iš pakuros,
°C
Degimo produktų temperatūra pakuroje, ° C
Kuro padavimo maitintuvas (skreperis)
Ardelių konstrukcija
Ardelių liejinio sudėtis
Ardyno aušinimo tipas
Nepriklausomų judančių ardyno zonų skaičius
Pakuros mūro temperatūros kontrolė
Plytos
Papildoma informacija
Kuro koloringumas, MJ/kg
Kuro drėgnumas, %
Peleningumas, %
DEGIMUI SKIRTO ORO TIEKIMAS
Pirminio oro tiekimas
Pirminio oro zonų skaičius
Pirminio oro tiekimo reguliavimas
Antrinio oro tiekimas
Antrinio, tretinio oro tiekimo reguliavimas
Dūmų recirkuliacija
Papildoma informacija
AUTOMATIKOS IR VALDYMO ĮRANGA 1
Aprašymas
(siūlomos įrangos duomenis įrašo tiekėjas)
kompl.
Katilinės valdymo sistema
Valdymo įrangos bazė
Duomenų atvaizdavimas
Duomenų kaupimas ir išsaugojimas
Priėjimas prie duomenų bazės
Automatikos įrangos komplektacija

20

2 lentelė
Eil.
Nr.

BIOKURO VANDENS ŠILDYMO KATILAS NR.3 IR NR.4
Parametro pavadinimas

Mato
vnt.

1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

2.

3.
MW
bar
°C
m3
o
C
%
%

11.
12.
Eil.
Nr.

Katilo Gamintojas
Katilo modelis
Katilo tipas
Katilo maksimali galia
Darbinis slėgis
Maksimali išeinančio vandens temperatūra
Vidutinis vandens tūris katile
Darbinė pakuros temperatūra
Naudingo veiksmo koeficientas
Katilo apkrovimo diapazonas
Galimybė deginti medžio siekdrą pagal biokuro biržoje prekiaujamo
biokuro kodus SM2 ir 20 % SM3
Katilo konstrukcija
ELEKTROSTATINIS FILTRAS
Parametro pavadinimas

13. Katilų galia, kuriai skirtas filtras

Aprašymas
(siūlomos įrangos
duomenis įrašo
tiekėjas)
4.

Mato Aprašymas
(siūlomos įrangos
vnt.
duomenis įrašo
tiekėjas)
MW

14. Projektinė dūmų temperatūra

°C

15. Kietosios dalelės, parametras garantuojamas už elektrostatinio filtro

mg/Nm3

16. SO2 parametras garantuojamas už elektrostatinio filtro

mg/Nm3

17. NOx parametras garantuojamas už elektrostatinio filtro

mg/Nm3

18. CO parametras garantuojamas už elektrostatinio filtro

mg/Nm3

Mes siūlome šiuos darbus: „LAZDIJŲ KATILINĖS REKONSTRUKCIJA, PAKEIČIANT BIOKURO
KATILUS Nr.3 ir Nr.4“
Mūsų siūlomos pasiūlymo vertinimo kriterijų reikšmės:
Pasiūlymų vertinimo kriterijaus T1 reikšmė:
Eil.
Nr.
1.

Pasiūlymų vertinimo kriterijų
parametrai
Katilo
efektyvumas
išreikštas
procentais,
naudojant
Techninėje
specifikacijoje 2.4. p. pateiktoje
lentelėje nurodyto biokuro SM2
parametrus, vertinant žemutinę šio
kuro šiluminę vertę (18,7 MJ/kg),
dirbant
be
kondensacinio
ekonomaizerio (T1)

Rodiklio reikšmė
(pildo tiekėjas)
(nurodyti katilo efektyvumo reikšmę procentais ir pridėti
dokumentus įrodančius, kad nurodyta reiškmė
apskaičiuote pagal kriterijuje nustatytas taisykles)

Pasiūlymų vertinimo kriterijaus T2 reikšmės:
Eil.
Darbuotojų, vykdysiančių
Siūlomas
Nr.
pirkimo sutartį, kategorijos
atlyginimas

Tiekėjo arba ūkio
subjekto, kurio

Kiek siūlomas
atlyginimas
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(pareigybės)

1.
1.
2.

pirkimo sutartį
vykdysiantiems
darbuotojams
(pildo tiekėjas)
Nurodyti
siūlomą
atlyginimą
pirkimo sutartį
vykdysiančiam
vienam
darbuotojui,
nepriklausomai,
kiek tiekėjas
pasitelks
darbuotojų į
konkrečią
pareigybę.
3.

pajėgumais
remiamasi, kilmės
šalyje nustatytas
minimalus darbo
užmokestis
(pildo tiekėjas)

didesnis už
Tiekėjo arba
ūkio subjekto,
kurio
pajėgumais
remiamasi,
kilmės šalyje
nustatytas
minimalų darbo
užmokestį
(pildo tiekėjas)

2.
4.
5. (3-4)
Statybos darbų vadovas
Specialiųjų statybos darbų
vadovas
3.
Statinio projekto vadovas
4.
Suvirinimo darbu priežiuros
meistras
5.
Katilo derintojas
6.
Suvirintojas
7.
Darbuotojas (pagalbinis
darbininkas, darbininkas,
betonuotojas ir pan.)
Pirkimo laimėjimo atveju įsipareigojame, mokėti ne mažesnius nei šiame pasiūlyme siūlomus
atlyginimus pirkimo sutartį vykdysiantiems darbuotojams. Esu susipažinęs ir sutinku su Pirkimo
sutarties sąlygose (Pirkimo sutarties projekte) numatytomis sankcijomis už šio sutartinio reikalavimo
nesilaikymą.
Esu susipažinęs ir sutinku su Pirkimo dokumentuose ir Pirkimo sutarties sąlygose (Pirkimo sutarties
projekte) numatytomis sankcijomis už šio sutartinio reikalavimo nesilaikymą.
Kartu su pasiūlymu pateikiame šiuos dokumentus:
Eil. Nr.
Pateiktų dokumentų pavadinimas
1.
2.

Dokumento puslapių skaičius

Pasiūlymas galioja 90 dienų.

____________________________
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų

________________
(parašas)

______________________
(Vardas ir pavardė)
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Pirkimo sąlygų 1 priedas (tęsinys)
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 (Pirkėjas))
PASIŪLYMAS
„LAZDIJŲ KATILINĖS REKONSTRUKCIJA, PAKEIČIANT BIOKURO KATILUS Nr.3 ir Nr.4“
B DALIS. KAINOS
___________
(Data)
____________________
(Vieta)
Tiekėjo pavadinimas (jei pasiūlymą teikia ūkio
subjektų grupė, nurodyti visų partnerių
pavadinimus)
Atsakingasis partneris (nurodyti atsakingojo
partnerio pavadinimą, jei pasiūlymą teikia ūkio
subjektų grupė)
Tiekėjo adresas (jei pasiūlymą teikia ūkio
subjektų grupė, nurodyti visų partnerių adresus)
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
Telefono numeris
Fakso numeris
El. pašto adresas
Mūsų pasiūlymo B dalyje nurodytos pasiūlymo A dalyje siūlomų darbų kainos pateikiamos šioje
lentelėje:
Mes siūlome „LAZDIJŲ KATILINĖS REKONSTRUKCIJA, PAKEIČIANT BIOKURO KATILUS
Nr.3 ir Nr.4“
darbus, kurie visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, atlikti už tokią kainą*:
Eil.
Nr.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Darbų/paslaugų pavadinimas

Bendra kaina
Eur be PVM

2

3

Katilas Nr.3
Techninio darbo projekto parengimas
Statinio projekto vykdymo priežiūra
Esamo katilo ir kitų katilinės įrenginių demontavimo darbai
Biokuro katilas (nurodyti galią MW)
Biokuro katilo sumontavimas su visa reikiama ir papildoma
įranga projektą įgyvendinant iki rakto
Elektrostatinis dūmų filtras
Elektrostatinio filtro sumontavimas su visa reikiama ir
papildoma įranga
Automatikos montavimo darbai

Bendra kaina
Eur
su PVM
4
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SCADA sistema ir įrengimas
Transportavimas
Katilo su priklausiniais paleidimas ir rėžiminis derinimas
Personalo apmokymas
VEI (valstybinė energetikos inspekcija) dokumentacijos
sutvarkymas, pažymos išėmimas, kitų reikalingų
14. dokumentų darbų užbaigimui ir pridavimui atitinkamoms
institucijoms parengimas ir pateikimas (jei reikia pagal
teisės aktus)
Katilo Nr. 3 bendra pasiūlymo kaina
15 Katilas Nr.4
16 Techninio darbo projekto parengimas
17 Statinio projekto vykdymo priežiūra
18 Esamo katilo ir kitų katilinės įrenginių demontavimo darbai
19 Biokuro katilas (nurodyti galią MW)
Biokuro katilo sumontavimas su visa reikiama ir papildoma
20
įranga projektą įgyvendinant iki rakto
21 Elektrostatinis dūmų filtras
Elektrostatinio filtro sumontavimas su visa reikiama ir
22
papildoma įranga
23 Automatikos montavimo darbai
24 SCADA sistema ir įrengimas
25 Transportavimas
26 Katilo su priklausiniais paleidimas ir rėžiminis derinimas
27 Personalo apmokymas
VEI (valstybinė energetikos inspekcija) dokumentacijos
sutvarkymas, pažymos išėmimas, kitų reikalingų
28 dokumentų darbų užbaigimui ir pridavimui atitinkamoms
institucijoms parengimas ir pateikimas (jei reikia pagal
teisės aktus)
Katilo Nr.4 bendra pasiūlymo kaina
Katilų Nr.3 ir Nr.4 bendra pasiūlymo kaina
10.
11.
12.
13.

* Kainos nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu:
Katilų Nr. 3 ir Nr.4 bendra pasiūlymo kaina be žodžiais:
PVM –
Katilų Nr.3 ir Nr.4 bendra pasiūlymo kaina su žodžiais:
PVM –
Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.
Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, patvirtiname, kad visiškai išanalizavome Pirkimo
dokumentus, jų paaiškinimus, Pirkimo objekto techninio darbo objekto sprendinius, jame pateiktus darbų
kiekius, apimtis ir rūšis ir atsižvelgiant į tai paskaičiavome mūsų pasiūlymo bendrą kainą už Darbus, kuri
pateikta aukščiau.
Kartu su pasiūlymu pateikiame šiuos dokumentus:
Eil. Nr.
Pateiktų dokumentų pavadinimas
1.
Veiklų sąrašas
2.

Dokumento puslapių skaičius

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija*:
Eil.
Nr.
1.

Pateikto dokumento pavadinimas

Dokumento tekstas (nurodoma kuri informacija yra
konfidenciali)
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*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali
yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.
Pastabos:
1) kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio;
2) tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Teikėjui nereikia mokėti PVM, Teikėjas atitinkamų skilčių
nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.
_________________
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų
pavadinimas*)

____________
(Parašas)

____________
(Vardas ir pavardė)
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Pirkimo sąlygų 3 priedas
ĮKAINOTŲ VEIKLŲ SĄRAŠAS
Eil.
Nr.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

28

Darbų/paslaugų pavadinimas

Kiekis proc.

2
Katilas Nr.3
Techninio darbo projekto parengimas
Statinio projekto vykdymo priežiūra
Esamo katilo ir kitų katilinės įrenginių demontavimo darbai
Biokuro katilas (nurodyti galią MW)
Biokuro katilo sumontavimas su visa reikiama ir papildoma
įranga projektą įgyvendinant iki rakto
Elektrostatinis dūmų filtras
Elektrostatinio filtro sumontavimas su visa reikiama ir
papildoma įranga
Automatikos montavimo darbai
SCADA sistema ir įrengimas
Transportavimas
Katilo su priklausiniais paleidimas ir rėžiminis derinimas
Personalo apmokymas
VEI (valstybinė energetikos inspekcija) dokumentacijos
sutvarkymas, pažymos išėmimas, kitų reikalingų
dokumentų darbų užbaigimui ir pridavimui atitinkamoms
institucijoms parengimas ir pateikimas (jei reikia pagal
teisės aktus)
Katilo Nr. 3 bendra pasiūlymo kaina
Katilas Nr.4
Techninio darbo projekto parengimas
Statinio projekto vykdymo priežiūra
Esamo katilo ir kitų katilinės įrenginių demontavimo darbai
Biokuro katilas (nurodyti galią MW)
Biokuro katilo sumontavimas su visa reikiama ir papildoma
įranga projektą įgyvendinant iki rakto
Elektrostatinis dūmų filtras
Elektrostatinio filtro sumontavimas su visa reikiama ir
papildoma įranga
Automatikos montavimo darbai
SCADA sistema ir įrengimas
Transportavimas
Katilo su priklausiniais paleidimas ir rėžiminis derinimas
Personalo apmokymas
VEI (valstybinė energetikos inspekcija) dokumentacijos
sutvarkymas, pažymos išėmimas, kitų reikalingų
dokumentų darbų užbaigimui ir pridavimui atitinkamoms
institucijoms parengimas ir pateikimas (jei reikia pagal
teisės aktus)
Katilo Nr.4 bendra pasiūlymo kaina
Katilų Nr.3 ir Nr.4 bendra pasiūlymo kaina be PVM
PVM
Katilų Nr.3 ir Nr.4 bendra pasiūlymo kaina su PVM

3
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Bendra kaina
Eur
be PVM
4
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Pirkimo sąlygų 4 priedas
EUROPOS BENDRASIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAS

EBVPD Pateikiamas atskirame faile kartu su Pirkimo dokumentais.
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Pirkimo sąlygų 5 priedas

RANGOS SUTARTIS
„LAZDIJŲ KATILINĖS REKONSTRUKCIJA, PAKEIČIANT BIOKURO KATILUS Nr.3 ir Nr.4“
201___ m. _________________ d. Nr.______
UAB „Lazdijų šiluma“ įstaigos kodas 165219441, atstovaujama direktoriaus ___________ veikiančio pagal
bendrovės įstatus (toliau – Užsakovas),
ir
_____________________________________, įmonės kodas ___________ (toliau – Rangovas),
atstovaujama _________________________
toliau kartu vadinami - Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią sutartį dėl dviejų 3 MW galios
biokuro katilų keitimo Lazdijų katilinėje darbų, toliau vadinamą – Sutartimi, ir susitarė:
1. SĄVOKOS
1.1

Darbai – dviejų senų 3 MW galios katilų KV-Rm-3 su priklausiniais, garo katilo DKVR-6,5-13 su
priklausiniais ( ekonomaizeris, garo, skysto kuro vamzdynai ir kt. ) ir kitų katilinės įrengimų,
trukdančių naujų katilų sumontavimui, demontavimas ir pakeitimas dviem naujais po 3 MW
galios biokuro katilais bei modernizavimas kitų katilinės priklausinių pagal Rangovo parengtą
projektą. Tiekėjas darbus ir paslaugas turės atlikti/suteikti bei visą reikiamą įrangą pateikti pagal
principą visiškai užbaigtas projektas („iki rakto”) – projektas, kuriame tiekėjas yra pilnai
atsakingas už visų reikalingų darbų planavimą, projektavimą, pirkimus, tiekimus, statybą,
montavimą, paleidimo-derinimo darbus, Užsakovo personalo apmokymą, rekonstruotos įrangos
įvedimą į eksploataciją.

1.2

Darbų pradžia – Statybvietės perdavimo – priėmimo akto pasirašymo data arba data po 14 dienų,
kai įsigaliojo Sutartis, jeigu statybvietės perdavimo – priėmimo aktas per šį dienų skaičių nėra
pasirašytas.

1.3

Darbų atlikimo terminas – laikas, skaičiuojamas mėnesiais ir dienomis nuo Darbų pradžios iki
Darbų perdavimo Užsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus, kurių rezultatai yra teigiami,
apmokius personalą, parengus visus būtinus Darbų pridavimui dokumentus, gavus valstybinės
energetikos inspekcijos leidimą eksploatuoti įrenginį (katilą su priklausiniais) bei pasirašius Darbų
perdavimo – priėmimo aktą.

1.4

Darbų perdavimo – priėmimo aktas – dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdavė, o
Užsakovas priėmė Darbus, pasirašomas vadovaujantis Sutarties sąlygų 8.2 papunkčiu ir gavus
teigiamą valstybinės energetikos inspekcijos išvadą.

1.5

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

1.6

Įranga – prietaisai, mechanizmai ir įrenginiai sudarantys Darbus ar jų dalį.

1.7

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

1.8

Pakeitimas – Techninio darbo projekto sprendinių, apibūdinančių Darbus, keitimas, Užsakovo
nurodytas padaryti pagal 10 skyrių. Techninio projekto pakeitimai turi būti įforminami
vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos techninio reglamento STR1.04.04:2017 „Statinio
projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais (jei taikoma).

1.9

Projektas - bet kuri Rangovo parengta tiksli dokumentacija, kurią pagal teisės aktų ir techninės
specifikacijos reikalavimus reikia parengti ir, kuria vadovaujantis Rangovas atliks Darbus „iki
rakto“. Rangovas yra atsakingas už Projekto kokybišką parengimą ir atlikimą. Jeigu Darbų
vykdymo metu paaiškės Projekto sprendinių klaidos, neaiškumai – Rangovas turės savo lėšomis
atlikti tokių klaidų ištaisymą ar Projekto korekcijas. Už Rangovo atliekamas korekcijas, Projekto
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klaidų taisymą papildomai nemokama, Rangovas visiškai atsakingas ir prisiima visą atsakomybę
už tinkamą Projekto parengimą už Rangovo pasiūlyme nurodytą kainą.
1.10

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

1.11

Rangovo pasiūlymas – Rangovo užpildyti ir viešojo darbų pirkimo metu pateikti dokumentai,
kuriais siūloma Užsakovui atlikti Darbus pagal Užsakovo nustatytas viešojo darbų pirkimo
sąlygas.

1.12

Rangovo personalas – visi Statybvietėje dirbantys Rangovui arba Subrangovui darbuotojai ir kiti
asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

1.13

Statinio statybos techninės priežiūros vadovas – asmuo, kurį Užsakovas skiria organizuoti
statinio statybos techninę priežiūrą, kurios tikslas – kontroliuoti, ar statinys statomas pagal
Projektą, ar statybos metu laikomasi Sutarties sąlygų, Lietuvos Respublikos teisės aktų,
normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų
reikalavimų.

1.14

Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas – atestuotas inžinierius, vadovaujantis Projekto
dalių vykdymo priežiūros vadovams (jei tokie pasitelkiami), prižiūrintis Projekto sprendinių
įgyvendinimą Darbų vykdymo metu.

1.15

Statybos užbaigimo aktas – STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos
užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal
neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ nustatyta tvarka sudarytos
statybos užbaigimo komisijos ar atsakingo darbuotojo (jei pagal teisės aktų reikalavimus komisija
nesudaroma) surašytas dokumentas, patvirtinantis, kad statinys pastatytas ar rekonstruotas pagal
Projekto sprendinius ir yra užbaigtas „iki rakto“.

1.16

Darbų užbaigimo terminas – laikas, skaičiuojamas dienomis nuo Darbų perdavimo – priėmimo
akto datos iki užbaigiami Darbai, t. y. kai po Darbų perdavimo Užsakovui ištaisomi defektai (jei
reikia), atliekamos visos kitos užbaigimo procedūros ir surašomas Statybos užbaigimo aktas.

1.17

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

1.18

Subrangovas – asmuo Rangovo pasiūlyme ir Sutartyje įvardintas kaip Subrangovas.
Sutarties galiojimas – Sutartis įsigalioja Sutarties Šalims pasirašius Sutartį ir galioja iki visiško
tarpusavio įsipareigojimų pagal ją įvykdymo.

1.19
1.20

Sutarties kaina – Sutarties 9.1 papunktyje nurodyta suma, kuri turi būti sumokėta Rangovui už
laiku, tinkamai atliktus Darbus pagal Sutartį.

1.21

Projekto klaida – Projekto (visų jo atskirų dalių ir dokumentų) sprendiniai (sprendinių visuma),
kurių negalima įgyvendinti (i) atsižvelgiant į normatyvinių statybos techninių dokumentų ir
normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas ir (arba) (ii) nepažeidus kurio nors
iš jų, kai abejojama dėl Sutarties sąlygų, tačiau įvertinus statybos techniniame reglamente
STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nustatytą dokumentų viršenybę
dėl Techninio projekto dokumentų neatitikimų ar prieštaravimų. Už Projekto klaidų taisymą yra
atsakingas Rangovas

1.22

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

1.23

Kitos vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse,
Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme ir
susijusiuose įstatymų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose.
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2. SUTARTIES DALYKAS
2.1.

Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytus terminus savo jėgomis, medžiagomis,
rizika ir atsakomybe pagal Užsakovo pateiktą techninę specifikaciją, prisijungimo sąlygomis bei
specialiaisiais reikalavimais parengti techninį darbo projektą (Projektą), vykdyti projekto vykdymo
priežiūrą, rekonstruojant Lazdijų rajoninę katilinę, demontuoti du senus 3 MW galios katilus su
priklausiniais, garo katilą DKVR 6,5-13 su priklausiniais ir kitus katilinės įrengimus, trukdančius
naujų katilų sumontavimui, įrengti du naujus biokuru kūrenamus vandens šildymo katilus, kurių
instaliuota galia būtų po 3 MW ir elektrostatinį dūmų filtrą, skirtą abiems katilams bei prijungti
prie esamų katilinės inžinerinių sistemų ir atlikti visus kitus būtinus darbus, suteikti būtinas
paslaugas ar pateikti būtinas medžiagas Darbų atlikimui pagal principą „iki rakto“ (visiškai
užbaigtas projektas), o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti,
Sutartyje nustatyta tvarka priimti Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui Sutarties kainą.
Rekonstravimo metu karšto vandens tiekimas vartotojams galės būti nutraukiamas tik
minimaliai, todėl vienas iš numatomų keisti esamų biokuro katilų turės dirbti, kol naujas
katilas bus sumontuotas ir pradės veikti. Katilinės stabdymas galimas tik naujų įrenginių
įjungimui į katilinės sistemą.
3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1.

Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos įstatymai (įskaitant Lietuvos
Respublikos statybos įstatymą, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos
įstatymą, Lietuvos šilumos ūkio įstatyma), įstatymų įgyvendinamieji teisės aktai, statybos techniniai
reglamentai ir bet kurie kiti normatyviniai dokumentai, taikomi Darbų atlikimui.

3.2.

Šiame punkte pateikiami Sutartį sudarantys dokumentai, kurie turi būti suprantami kaip
paaiškinantys vienas kitą. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentų pirmumas:
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.
3.2.6.
3.2.7.
3.2.8.

3.3.

šios Sutarties sąlygos;
Techninė specifikacija;
Rangovo parengtas Projektas;
Rangovo pasiūlymas;
Rangovo su pasiūlymu pateiktas užpildytas Veiklų sąrašas;
Rangovo techninis pasiūlymas (pasiūlymo formos A dalis) ir jį sudarantys dokumentai;
Subrangovų sąrašas;
kiti Sutartį sudarantys dokumentai (jeigu yra).

Sutarties sąlygų pagrindiniai duomenys:
Pavadinimas

Punktas

Duomenys ir sąlygos
Projekto paruošimas – iki 2019-05-01
Pirmo
katilo
su
priklausiniais
sumontavimas,
kompleksinis
bandymas ir įvedimas į eksploataciją 2019-08-01

Darbų atlikimo terminas

6.1.

Antro
katilo
su
priklausiniais
sumontavimas,
kompleksinis
bandymas ir įvedimas į eksploataciją –
2019-10-10
Galutinis darbų užbaigimas –2019-1220

Darbų atlikimo termino pratęsimas

6.4.

Terminas „iki 2018-12-20“ gali prasitęsti
ne ilgiau kaip 2 mėnesiams nuo Darbų
atlikimo termino nustatyto.
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Sutarties įvykdymo
užtikrinamimas

7.1.

10 % nuo Sutarties kainos be PVM

7.3

500 Eur už kiekvieną parą

7.4

1000 Eur už kiekvieną parą

Bauda Rangovui:
jei Projektas nebus paruoštas
iki 2019-05-01
jei
pirmo
katilo
su
priklausiniais sumontavimas,
kompleksinis bandymas ir
įvedimas į eksploataciją nebus
atliktas iki 2019-08-01
jei
antro
katilo
su
priklausiniais sumontavimas,
kompleksinis bandymas ir
įvedimas į eksploataciją nebus
atliktas iki 2019-10-10
Bauda
Rangovui
jei
visa
dokumentacija bei Darbai nurodyti
Techninėje specifikacijoje nebus
įvykdyti iki Darbų atlikimo
termino - 2018-12-20

Sutarties kaina,

9.1.

iš kurių PVM sudaro

9.1.

Mokėjimo terminas

9.6.

Delspinigiai dėl vėluojančio
mokėjimo

9.7.

Katilo Nr.3 pakeitimas..........................
[nurodoma Rangovo pasiūlymo kaina su
PVM, skaičiais ir žodžiais] eurų,
Katilo Nr.4 pakeitimas..........................
[nurodoma Rangovo pasiūlymo kaina su
PVM, skaičiais ir žodžiais] eurų,
Katilo Nr. 3 pakeitimas...........................
[nurodoma suma skaičiais ir žodžiais]
eurų
Katilo Nr. 4 pakeitimas...........................
[nurodoma suma skaičiais ir žodžiais]
eurų
60 dienų
0,02 proc. laiku neapmokėtos sumos per
dieną

4. UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ
4.1.

Užsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę ne vėliau kaip per Sutarties
1.2 papunktyje nurodytą dienų skaičių. Statybvietė yra perduodama Šalims pasirašant Statybvietės
perdavimo – priėmimo aktą STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“
nustatyta tvarka. Jeigu Užsakovas šiame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavė Statybvietės
Rangovui, Rangovas turi teisę prašyti Darbų atlikimo termino pratęsimo tokiam dienų skaičiui,
kokiu Užsakovas vėlavo perduoti Statybvietę.

4.2.

Užsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris vadovaudamasis
STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ vykdys Darbų techninę priežiūrą.
Statinio statybos techninės priežiūros funkcijai atlikti negali būti paskirtas Rangovas, Subrangovas
ar Rangovo personalas.
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4.3.

Užsakovas statybos techninių reglamentų nustatyta tvarka įgalioja Rangovą gauti statybą leidžiantį
dokumentą. Užsakovas taip pat privalo teikti reikiamus pranešimus, paraiškas, dalyvauti
posėdžiuose bei Darbo projekto rengime, Darbų vykdyme bei organizuoti Statybos užbaigimo
procedūrą. Užsakovas privalo apsaugoti ir užtikrinti, kad Rangovas nepatirtų nuostolių dėl šioje
pastraipoje minimų dokumentų nebuvimo ar Užsakovo funkcijų nevykdymo.

4.4.

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

4.5.

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

4.6.

Užsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:
4.6.1. Užsakovo naudojimasis bet kuria Darbų dalimi iki Darbų perdavimo Užsakovui dienos,
išskyrus kaip gali būti numatyta pagal Sutartį;
4.6.2. klaidos ar netikslumai techninėje specifikacijoje pagal kurią Rangovas rengė pasiūlymą.

4.7.

Užsakovas įsipareigoja skirti atsakingą personalą ir dėti visas pastangas savalaikiam iš jo pusės
būtinų pateikti dokumentų parengimui ir leidimų gavimui jei už torkių dokumentų ar leidimų
gavimą bus atsakingas Užsakovas. Užsakovas įsipareigoja atsakingai ir laiku reaguoti į Rangovo
pateikiamus dokumentus, prašymus tam, kad palengvinti Rangovui Darbų atlikimą.

4.8.

Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Užsakovas privalo sumokėti Sutarties kainą.
5. RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

5.1.

5.2.
5.3.

Rangovas privalo per Darbų atlikimo terminą vykdyti ir užbaigti Darbus pagal Sutartį,
vadovaudamasis techninėse specifikacijose, pirkimo dokumentuose ir jų paaiškinimuose
pateiktomis nuostatomis, savo parengtame Projekte (jo techninėse specifikacijose,
aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose) numatytais sprendiniais, laikydamasis Lietuvos
Respublikoje galiojančių įstatymų, įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų, normatyvinių statybos
techninių dokumentų reikalavimų.
Rangovas užtikrina ir įsipareigoja iki 2019-12-20 imtinai užbaigti katilų keitimo darbus ir gauti
patvirtintą darbų užbaigimo aktą.
Rangovas įsipareigojo dviejų katilų ir įrangos kompleksinius bandymus atliki 2019-10-10 imtinai.

5.4.

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

5.5.

Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą,
patikimumą bei darbų saugą visu Darbų vykdymo laikotarpiu. Rangovas privalo laikytis
Techninės specifikacijos reikalavimų, Darbų atlikimo terminų ir skirti pakankamą personalą ir
resursus tam, kad Darbai būtų atlikti tinkamai, kokybiškai ir laiku.

5.6.

Projektą turi rengti kvalifikuoti projektuotojai, inžinieriai, turintys atitinkamą galiojantį
kvalifikacijos atestatą.
Rangovo parengtas Projektas turi būti pateiktas Statinio statybos techninės priežiūros vadovui
patvirtinti, kuris ne vėliau kaip per 14 dienų turi:
5.4.1. pranešti, kad Projektas neatitinka Sutarties (ir nurodyti, kas neatitinka). Netinkami
sprendiniai turi būti Rangovo sąskaita ištaisyti ir pateikti pakartotinai peržiūrai, arba
5.4.2. pranešti Rangovui, kad Projektas patvirtintas.

5.7.

Rangovas privalo apsaugoti ir užtikrinti, kad Užsakovas nenukentėtų ir nepatirtų nuostolių dėl
Rangovo atliekamų Darbų.

5.8.

Iki Darbų pradžios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka
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atestuotą Darbų vadovą, kurio kvalifikacija atitiktų pirkimo dokumentų reikalavimus.
5.9.

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

5.10.

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

5.11.

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

5.12.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:
5.10.1. savo sąskaita pašalinti iš Statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles. Demontuotus ir
nuvalytus nuo izoliacijos ar kt. priemaišų katilus, plieninius vamzdžius, multiciklonus,
siurblius ir kitas metalines konstrukcijas priduoti Užsakovui adresu: Lazdijai, Gėlyno g.
10.
5.10.2. sandėliuoti arba išvežti perteklines Medžiagas ir nereikalingus Rangovo įrengimus;
5.10.3. valyti ir prižiūrėti patekimo į Statybvietę kelius ir aplinką nuo šiukšlių, dulkių ar kitų
teršalų. Statybvietė ir visi tokie patekimui į Statybvietę naudojamos keliai turi būti saugūs,
paženklinti įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems
asmenims. Rangovas turi būti atsakingas už bet kokį pastatų, patalpų ar kelių remontą,
kurio gali prireikti dėl Rangovo veiksmų.

5.13.

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

5.14.

Rangovo personalas turi būti kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamam Darbų vykdymui.
Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą, kuris nekompetentingai
ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę
saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keičiami asmenys, nurodyti Rangovo
pasiūlyme, tuomet Rangovo būsimojo personalo kvalifikacija turi būti ne prastesnė, nei
keičiamojo.
Rangovas įsipareigoja, kad jo personalui, vykdančiam Sutartį, mokamas atlyginimas viršys mokėti
Rangovo ar/ir ūkio subjekto, kurio pajėgumais Rangovas remiasi, kilmės šalyje nustatytą
minimalų darbo užmokestį, ne mažesne dalimi nei ta, kuri nurodyta Rangovo pasiūlyme, pagal
Rangovo personalo kategorijas. To įrodymui, Rangovas kas tris mėnesius nuo Darbų pradžios
privalo pateikti Užsakovui įrodymus apie Rangovo personalui, vykdančiam sutartį, mokamus
atlyginimus - (išrašas iš banko sąskaitos, kur būtų matyti sumokėti atlyginimai, Rangovo
buhalterio ir direktoriaus pasirašytos pažymos apie darbuotojams, kurie vykdo sutartį sumokėtus
atlyginimus, pagal darbuotojų kategorijas (pareigas) ir sodros duomenų bazės išrašai).

5.15.

Rangovas privalo naudoti tik Darbų vykdymui ir naudojimo sąlygoms tinkamą Įrangą ir
Medžiagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus. Rangovo tiekiama ir montuojama įranga turi
atitikti Techninės specifikacijos reikalavimus ir būti ne prastesnių parametrų, nei nurodyti
Rangovo pasiūlyme.

5.16.

Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas, įrenginius ar statybos
darbus, privalo informuoti Statinio statybos techninės priežiūros vadovą ir Užsakovą, kurie
patikrina, apžiūri ir, jeigu reikia, priima bandymų rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia
konstrukcijas ar statybos darbus apie tai nepranešęs Statinio statybos techninės priežiūros vadovui,
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tai, Statinio statybos techninės priežiūros vadovui pareikalavus, Rangovas savo sąskaita privalo tą
Darbą atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato vėliau uždengti.
5.17.

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

5.18.

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

5.19.

Rangovas atsako už nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dėl to, kad Rangovas neužtikrino
saugos objekte ir/ar kitu būdu pažeidė Sutartį, ir atleidžia Užsakovą nuo šios atsakomybės trečiųjų
asmenų atžvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyrė
dėl šių reikalavimų trečiųjų asmenų atžvilgiu.

5.20.

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

5.21.

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

5.22.

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

5.23.

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

5.24.

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

5.25.

Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas įsipareigoja
Užsakovui pranešti tuo metu žinomų Subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų
atstovus. Rangovas privalo informuoti Užsakovą apie minėtos informacijos pasikeitimus visu
Sutarties vykdymo metu.

5.26.

Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo įsipareigojimus Rangovui, taip pat
tuo atveju, kai Subrangovai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Rangovui dėl iškeltos bankroto
bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan. padėties, Rangovas gali pakeisti Subrangovus tokia
tvarka:
5.24.1. apie tai jis turi informuoti Užsakovą, nurodydamas Subrangovo pakeitimo priežastis;
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5.24.2. gavęs tokį pranešimą, Užsakovas kartu su Rangovu protokolu įformina susitarimą dėl
Subrangovo pakeitimo.
Jei konkurso dokumentuose buvo nurodyti tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimo ir kvalifikaciniai
reikalavimai Subrangovui, tuomet Rangovas pateikia būsimojo subrangovo tiekėjo pašalinimo
pagrindų nebuvimą ir kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus, o Užsakovas, prieš
patvirtindamas tokį keitimą, įsitikina, kad būsimas Subrangovas juos atitinka.
5.27.

Jeigu konkurso dokumentuose yra nurodyti konkretūs modeliai, konkretus procesas ar prekės
ženklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmės Medžiagos, Įranga ar Mechanizmai,
galima naudoti analogiškus, ne prastesnių parametrų ir kokybės Medžiagas, Įrangą ar
Mechanizmus.

5.28.

Rangovas savo sąskaita privalo objekte įrengti informacinį stendą, vadovaudamasis Statybos
įstatymu ir reglamento (ES) Nr. 1303/2013 nuostatomis (detali informacija
http://www.esinvesticijos.lt), suderinęs jį su Užsakovu.
6. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VĖLAVIMAS, SUSTABDYMAS

6.1.

Darbų atlikimo terminai nustatyti Sutarties 3.3 p. Rangovas iki Darbų atlikimo termino pabaigos
privalo atlikti visus Darbus, įskaitant baigiamuosius bandymus.
Jei darbai nebus atlikti iki nurodytų datų, Rangovui bus taikomos baudos, numatytos Sutarties 3.3.
p.; Visi Darbai turi būti užbaigti iki 2019-12-20 imtinai.

6.2.

Rangovas privalo pradėti Darbus informavęs Užsakovą arba jo paskirtą statybos techninės
priežiūros vadovą.

6.3.

Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, vėluoja atlikti Darbus, manoma, kad Rangovas nebaigs Darbų
per Darbų atlikimo terminą, ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų
vėlavimą, Užsakovas įteikia pranešimą, konstatuodamas įsipareigojimų nevykdymą su
reikalavimu greičiau įvykdyti Darbus. Jeigu Rangovas, gavęs tokį pranešimą, nesiima priemonių
įsipareigojimams įvykdyti, tada Užsakovas, įteikęs antrą pranešimą, gali skaičiuoti baudas dėl
vėlavimo ir/arba nutraukti Sutartį pagal 12.2.3 p. Ši sąlyga netaikoma, jei vėluojama dėl
priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo.

6.4.

Darbų atlikimo terminas „ iki 2019-12-20“ gali būti pratęsiamas ne ilgesniam nei dviejų mėnesių
laikui dėl šių aplinkybių:
6.4.1 kai Darbų vykdymo metu paaiškėja, kad reikia atlikti papildomus pirkimus papildomų darbų
įsigijimui tam, kad Darbai būtų užbaigti pagal principą „iki rakto“;
6.4.2 kai Rangovas pateikia įrodymus, jog nespės atlikti darbų iki galutinio Darbų atlikimo
termino dėl nenumatytų aplinkybių (darbuotojų ligos, mirtys, katilo ar numatytos tiekti įrangos
gamintojų, tiekėjų bankrotas, teisės aktų reikalavimų pasikeitimas lėmęs Darbų pakitimus ir pan.).

6.5.

Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai ir pasirašytas Darbų perdavimo – priėmimo aktas.
Statinio statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus ištaisyti defektai (jei reikia), atliktos
statybos užbaigimo procedūros, gauta valstybinės energetikos inspekcijos pažymą apie tai, kad
sumontuotą katilą ir jo priklausinius galima naudoti ir surašytas Statybos užbaigimo aktas,
apmokytas Užsakovo personalas bei Užsakovui bus perduoti visi Statybos užbaigimo ir su tuo
susiję dokumentai, kuriuos privalo saugoti Užsakovas.

6.6.

Užsakovas raštu dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir, kai jos tampa
žinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos, gali bet
kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų arba jų dalies vykdymą, nurodydamas (jeigu
įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis.
Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi Darbai, yra:
1. papildomos projektavimo paslaugos, be kurių negalima užbaigti Sutarties;
2. vėluojama perduoti dalį Statybvietės;
3. trečiųjų šalių įtaka, kurios nebuvo įmanoma numatyti;
4. sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo;
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5. laiku neatlaisvinta Darbų vieta;
6. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų Darbų viešąjį pirkimą;
7. bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs
tikėtis;
8. fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis, vykdant Darbus,
susidurta Statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti;
9. uždėlsimas išduoti statybą leidžiantį dokumentą ar ekspertizės rangovo (jei reikia Projektui
reikia atlikti ekspertizę) vėlavimas pateikti ekspertizę;
10. bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl Pakeitimo;
11. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet
kuris rangovas.
Sustabdyti Darbai arba jų dalis (priklausomai, kas buvo sustabdyta) neatliekami iki Darbų
vykdymo atnaujinimo. Darbai ar jų dalis atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo
sustabdyti. Atnaujinus Darbų vykdymą, Darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris
buvo likęs iki sustabdymo. Jei Užsakovas sustabdo Darbų atlikimą, Rangovas turi teisę reikalauti
Darbų atlikimo terminą pratęsti laikui, kuriam darbai buvo sustabdyti. Darbų termino pratęsimas
dėl Darbų stabdymo pagal Sutarties 6.6 p. neįskaičiuojamas į 2 mėnesių Darbų termino pratęsimo
terminą pagal Sutarties 6.4 p.
Tokio sustabdymo metu visus Darbus arba tą jų dalį Rangovas privalo prižiūrėti, sandėliuoti,
saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba žalos.

6.7.

Jeigu Rangovas vėluoja atlikti Darbus per Darbų atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1
papunktyje ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą, Užsakovas
reikalaus dėl vėlavimo sumokėti baudas, kurių dydis yra nurodytas 3.3 papunktyje.

7. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS
7.1.

Sutartis įsigalioja kai Rangovas per 5 darbo dienas po Sutarties pasirašymo dienos pateikia
Sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą – deramai įformintą, atitinkančią Lietuvos
Respublikos teisės aktų reikalavimus, banko Sutarties įvykdymo garantiją ar draudimo bendrovės
Sutarties įvykdymo laidavimo raštą tokiomis sąlygomis: garantijos/laidavimo suma – 10 % nuo
Sutarties vertės be PVM. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti ne trumpiau kaip iki 202003-30. Garantijos/laidavimo dalykas – bet koks Rangovo prievolių pagal Sutartį dalinis ar visiškas
neįvykdymas ar netinkamas vykdymas. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti visiems
Rangovo įsipareigojimams pagal šią Sutartį, t. y. Sutarties įvykdymo užtikrinimas privalo būti
besąlyginis. Rangovas privalo pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimo apmokėjimo dokumento
kopiją, kuri patvirtintų, kad Rangovas sumokėjo visas privalomas įmokas. Iki banko Sutarties
vykdymo garantijos ar draudimo bendrovės Sutarties įvykdymo laidavimo rašto pateikimo
Užsakovui, Rangovas neturi teisės pradėti Darbų, o Užsakovas neprivalo apmokėti už atliktus
Darbus. Nepateikus banko Sutarties vykdymo garantijos ar draudimo bendrovės Sutarties
įvykdymo laidavimo rašto per 5 darbo dienas po Sutarties pasirašymo dienos, laikoma, kad
Rangovas atsisako pateikti Sutarties vykdymo banko garantiją/draudimo bendrovės Sutarties
įvykdymo laidavimo raštą.

7.2.

Tuo atveju, jei pagal Sutartį bus pratęstas Darbų vykdymo laikas (nukeltas terminas dėl stabdymų
ir pan.) ar Rangovas vėluos atlikti darbus per sutartyje numatytą darbų atlikimo terminą, Rangovas
privalės pateikti pratęstą sutarties įvykdymo užtikrinimą. Rangovas per 3 (tris) darbo dienas
privalo pateikti Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo bendrovės Sutarties
įvykdymo laidavimo raštą. Nepateikus pratęsto Sutarties įvykdymo užtikrinimo, Užsakovas turi
teisę stabdyti mokėjimus pagal šią Sutartį, toliau skaičiuoti baudas dėl vėlavimų ir jas išskaičiuoti
iš mokėtinų Rangovui sumų arba nutraukti Sutartį.

7.3.

Jei darbai nebus atlikti iki nurodytų datų Rangovui už kiekvieną parą, einančią po nustatyto
termino, 24 val. 00 min. bus skaičiuojama 500 Eur bauda. Apie baudų skaičiavimo pradžią
Užsakovas raštu praneša Rangovui informuodamas apie tai, kad Rangovas vėluoja atlikti darbus ir
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dėl to jam skaičiuojamos baudos pagal šį Sutarties punktą.
Rangovui baudos pagal šį punktą gali būti neskaičiuojamos, jei Rangovas pateikia konkrečius
faktinius duomenis ir įrodymus, kad darbas negali būti atliktas laiku ir šių aplinkybių atsiradimas
negalėjo būti numatytas ir šios aplinkybės nesusidarė dėl Rangovo kaltės.
7.4.

Tuo atveju jei visi darbai iki rakto nebus atlikti iki darbų atlikimo termino nurodyto sutarties 6.1 p.
(atsižvelgiant į visus galimus darbų pratęsimus pagal sutarties 6.4 ir 6.7 p.) rangovui už kiekvieną
parą, einančią po darbų atlikimo termino 24 val. 00 min., bus skaičiuojama 1000 eur bauda.
Apie baudų skaičiavimo pradžią užsakovas raštu praneša rangovui informuodamas apie tai, kad
rangovas vėluoja atlikti darbus per darbų atlikimo terminą ir dėl to jam skaičiuojamos baudos
pagal šį sutarties punktą.

7.5.

Užsakovas gali išskaičiuoti Baudos sumą iš Rangovui mokamų sumų, jei Rangovui už Darbus
nebuvo sumokėta arba pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, jei Rangovas atsisako mokėti
baudas.

7.6.

Jei Užsakovas nutraukia sutartį dėl Rangovo kaltės (Rangovas netinkamai vykdo įsipareigojimus,
daugiau nei 30 dienų vėluoja atlikti darbus dėl savo kaltės, nekokybiškai atlieka Darbus,
nepagrįstai reikalauja pratęsti Darbų atlikimo terminus) jis įgyja teisę pasinaudoti sutarties
įvykdymo užtikrinimu.
8. DARBŲ PERDAVIMAS – PRIĖMIMAS IR STATYBOS UŽBAIGIMAS

8.1.

Užsakovas priima Darbus:
8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartį, įskaitant ir baigiamuosius bandymus, kurių rezultatai
yra teigiami, apmokytas Užsakovo personalas, gauta valstybinės energetikos inspekcijos
pažyma leidžianti eksploatuoti katilą ir,
8.1.2. kai pasirašomas Darbų perdavimo – priėmimo aktas.
Rangovas, užbaigęs Darbus, bei atlikęs baigiamuosius bandymus, su prašymu dėl Darbų
perdavimo – priėmimo raštu privalo kreiptis į Statinio statybos techninės priežiūros vadovą. Darbų
perdavimo priėmimo aktai rašome atskirai katilui Nr.3 ir Nr.4.
Statybos užbaigimo terminas yra 68 dienos nuo Darbų perdavimo – priėmimo akto datos.
Rangovas, vadovaudamasis 8.2.1 ir 8.4 punktų reikalavimais, privalo ištaisyti defektus (jei reikia),
kad būtų galima surašyti Statybos užbaigimo aktą.

8.2.

Užsakovas užtikrina, kad Statinio statybos techninės priežiūros vadovas, gavęs Rangovo prašymą
pagal 8.1 papunktį, per 14 dienų:
8.2.1. kartu su Užsakovu atliktų bendrą atliktų Darbų apžiūrą ir patikrinimą ir Rangovas, įgaliotas
Užsakovo, kreiptųsi į valstybinę energetikos inspekciją dėl leidimo eksploatuoti įrenginį
suteikimo. Po to, gavus teigiamą valstybinės energetikos komisijos išvadą (pažymą
leidžiančią eksploatuoti katilinę) Statinio statybos techninės priežiūros vadovas parengia
Rangovui Darbų perdavimo – priėmimo aktą, jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti
pagal Sutartį kartu pridedant (jei reikia) defektų, kurie neturės esminės įtakos naudojant
Darbus pagal paskirtį, sąrašą. Darbų perdavimo – priėmimo akte turi būti nurodoma, iki
kada defektai turi būti pašalinti, tačiau ne ilgiau kaip per 10 dienų po Darbų perdavimo –
priėmimo akto pasirašymo dienos. Darbų perdavimo – priėmimo aktą pasirašo Užsakovas,
Rangovas ir Statinio statybos techninės priežiūros vadovas. Defektų neištaisymas per Darbų
perdavimo – priėmimo akte suteiktą laiką Užsakovui suteikia teisę iki Statybos užbaigimo
termino pabaigos pačiam ištaisyti defektus ir (arba) išskaičiuoti defektų taisymo išlaidų
sumą iš galutinio mokėjimo Rangovui (jei mokėjimai neatlikti) arba pasinaudoti sutarties
įvykdymo užtikrinimu (jei mokėjimai buvo atlikti);
arba
8.2.2. raštu atsisakytų perimti Darbus, nurodant atsisakymo pagrindą ir nurodant Darbus, kuriuos
Rangovas privalo atlikti, kad galėtų būti pasirašomas Darbų perdavimo – priėmimo aktas.

8.3.

Pasirašius Darbų perdavimo – priėmimo aktą, Užsakovo įgaliotas Rangovas, Statinio statybos
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techninės priežiūros vadovas privalo nedelsiant, bet ne ilgiau kaip per 10 dienų kreiptis į
Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją (jei reikalinga) dėl Statybos užbaigimo
procedūros pradėjimo. Šalys turi siekti, kiek tai priklauso nuo jų, kad kuo greičiau, bet ne ilgiau
kaip per 30 dienų po kreipimosi, būtų atliktos statybos užbaigimo procedūros ir surašytas Statybos
užbaigimo aktas arba Užsakovui pateikti privalomieji nurodymai, jei reikia, pašalinti neatitikčių
sąraše nurodytus trūkumus (defektus) arba atlikti reikalingus bandymus, matavimus, ardymo
darbus ar kitus veiksmus.
8.4.

Rangovas iki statybos užbaigimo patikrinimo dienos privalo pašalinti iš Statybvietės visus dar
likusius Rangovo įrengimus, Medžiagų perteklių, šiukšles, laikinuosius statinius. Užsakovo
tikrinamas statinys turi būti švarus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statinio statybos
techninės priežiūros vadovui, Užsakovui ir komisijai tinkamas darbo sąlygas statiniams apžiūrėti,
skirti būtiną reikalingą transportą bei specialią aprangą, pateikti statinio statybos dokumentaciją.
Jeigu Užsakovui yra pateikti statybos užbaigimo privalomieji nurodymai, Rangovas po tokių
nurodymų gavimo per 28 dienas arba per statybos užbaigimo nurodytą terminą, atsižvelgiant į tai,
kas įvyksta vėliau, privalo organizuoti nurodytus bandymus ir ištaisyti nustatytus defektus.
Defektų neištaisymas ir bandymų neatlikimas per šį terminą Užsakovui suteikia teisę iki Statybos
užbaigimo termino pabaigos ištaisyti defektus ir atlikti bandymus ir (arba) išskaičiuoti defektų
taisymo ir bandymų atlikimo išlaidų sumą iš galutinio mokėjimo Rangovui arba pasinaudoti
Sutarties įvykdymo užtikrinimu.

8.5.

Statybos užbaigimo terminas nėra pratęsiamas. Statybos užbaigimo procedūros laikotarpis,
viršijantis 8.3 papunktyje nustatytą 30 dienų terminą ir (arba) 8.4 papunktyje nustatytą 28 dienų
terminą ir nepriklausantis nuo Šalių, į bendrą Sutarties trukmę neįskaičiuojamas.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMAS
9.1.

Sutarties kaina yra nurodyta 3.3 papunktyje. Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais,
teisinga laikoma suma žodžiais.

9.2.

Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara.

9.3.

Apmokėjimo už tinkamai pagal Sutartį atliktus Darbus sumai nustatyti turi būti laikomąsi
nurodytos fiksuotos kainos. Darbų atlikimo aktai ir sąskaitos faktūros turi būti rašomos atskirai
katilui Nr. 3 ir Nr. 4.

9.4.

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

9.5.

Galutinį mokėjimą Rangovas gali gauti tik tada, kai Šalys pasirašo Darbų perdavimo – priėmimo
aktą ir Rangovas ištaiso visus defektus, įvardintus Darbų perdavimo – priėmimo metu, Užsakovui
raštiškai patvirtinant tokį defektų ištaisymą, bei surašomas Statybos užbaigimo aktas. Kartu su
galutiniu mokėjimu Užsakovas privalo visiškai atsiskaityti su Rangovu (iškaičiavus Rangovo
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mokėtinas baudas ir/ar kitas pagal Sutartį Užsakovui liekančias sumas, jei jų Rangovas nemokėjo)
9.6.

Vadovaujantis Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo
(aktuali redakcija) 5 straipsnio 3 dalies nuostatomis, už Darbus apmokama per 60 dienų (3.3
papunktis) nuo pateiktų mokėjimo dokumentų patvirtinimo. PVM sąskaitos – faktūros turi būti
teikiamos, naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

9.7.

Užsakovas numato galimybę tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais. Subrangovas, norėdamas
pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Tais atvejais, kai Subrangovas
išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp
Užsakovo, Sutartį sudariusio Rangovo ir jo Subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo
su Subrangovais tvarka, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose ir Subrangovo sutartyje nustatytus
reikalavimus.

9.8.

Jeigu Rangovas negauna mokėjimo, Sutarties sąlygų 9.6 papunktyje nurodytu terminu, tai jis turi
teisę į delspinigius. Delspinigių dėl vėluojančio mokėjimo dydis yra nurodytas 3.3 papunktyje,
išskyrus atvejus kai Užsakovui lėšos mokėjimams yra teikiamos iš Europos sąjungos fondų
administruojančios institucijos, kai dėl šioje institucijoje atliekamų patikrinimo procedūrų,
Užsakovas per Sutartyje nustatytą terminą negauna lėšų mokėjimui atlikti.

9.9.

Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeičiama, išskyrus šiame punkte nurodytais atvejais:
9.9.1. už Sutartyje numatytą pirkimo objektą Užsakovas sumoka Rangovo pasiūlyme nurodytą
kainą;
9.9.2. padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui Sutarties kaina
atitinkamai didinama arba mažinama. Perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos
Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas.
PVM tarifas neatliktiems statybos darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos
Respublikos teisės aktus. Perskaičiuota Sutarties suma pradedama taikyti nuo Lietuvos
Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo, kuriuo keičiamas šio mokesčio
tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.
Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:

SN

A

(S S
(1

A)
TS
)
100

(1

TN
)
100

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

TN – naujas PVM tarifas (procentais)

10. SUTARTIES PAKEITIMAI
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10.1.

Užsakovas šiame skyriuje nustatytomis sąlygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. Pakeitimai gali
apimti:
10.1.1. bet kurios Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą, Darbų dalies
lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus;
10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymą arba Darbo apimties sumažinimą;
10.1.3. Darbo kokybės ar kitų bet kurio atskiro Darbo savybių pakitimus;
10.1.4. bet kurį papildomą Darbą, Įrangą, Medžiagas.
Pakeitimas pagrindžiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimų) aktu, brėžiniais (įsk. Projekto
korektūrą ir/ar jo naują laidą), ar kitais dokumentais), kurie turi būti patvirtinti Rangovo, Statinio
statybos techninės priežiūros vadovo ir projektuotojo ir (ar) Statinio projekto vykdymo priežiūros
vadovo parašais, bei raštu suderinti su Užsakovu.
Pakeitimas įforminamas susitarimu ar protokolu dėl Darbų pakeitimo, nurodant Darbų
pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita). Toks
susitarimas ar protokolas turi būti patvirtintas ir pasirašytas Šalių ir laikomas sudėtine Sutarties
dalimi.

10.2.

Pakeitimai forminami tokia tvarka:
10.2.1. jei būtina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar būtina/tikslinga mažinti Darbų apimtis,
Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų
Darbų kainas
10.2.2. jei Sutartyje numatytą atskirą Darbą (ar jo dalį) būtina/tikslinga keisti kitu Darbu,
Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų
Darbų kainas, bei siūlymą dėl keistinų Darbų, t. y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų
atlikti Darbų lokalinę sąmatą;
10.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje neįtraukti Darbai. Jei būtina/tikslinga atlikti papildomus
darbus, Rangovas pateikia siūlymą dėl papildomų Darbų, t.y. papildomų Darbų lokalinę
sąmatą ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina. Jeigu
papildomų darbų vertė mažiau kaip 15 proc, pakeitimai įforminami be papildomų viešųjų
pirkimų

10.3.

Pakeitimai gali būti atliekami neatsižvelgiant į jų vertę ir aplinkybes, jeigu:
10.3.1. pasirinkimo galimybės (opcionas), įsk. kiekių, apimties, objekto pakeitimą, iš anksto buvo
aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotos pirkimo dokumentuose, nurodyta pasirinkimo
galimybių (opciono) apimtis, pobūdis ir aplinkybės, kuriomis tai gali būti atliekama, ir iš
esmės nesikeičia Darbų pobūdis; arba
10.3.2. Pakeitimas nėra esminis, t. y. juo nepakeičiamas Darbų bendrasis pobūdis. Pakeitimas
laikomas esminiu, kai dėl jo:
pakeičiama pradinio pirkimo procedūros konkurencinė padėtis (kiti priimti kandidatai, kitas
priimtas dalyvių pasiūlymas, sudominta daugiau tiekėjų), arba
pakeičiama ekonominė pusiausvyra Rangovo naudai, arba
10.3.3. labai padidėja Darbų apimtis.

10.4.

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

10.5.

Rangovo pasiūlyme įvardintos Darbų sudėtinės dalys (resursai, techninės specifikacijos ir pan.),
kurios nedetalizuotos Projekte, gali būti keičiamos tik Užsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas
neprieštarauja Projekto (jo techninių specifikacijų, aiškinamųjų raštų, brėžinių) sprendiniams.
Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi.

10.6.

Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darbų vykdymo metu sužino apie Techninio projekto klaidą arba
techninį trūkumą dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai jis apie
tai privalo nedelsdamas pranešti Užsakovui. Užsakovas, gavęs tokį pranešimą, privalo pateikti
Rangovui trūkstamą informaciją, tinkamus paaiškinimus bei (jeigu reikia) įforminti Pakeitimą.
Projekto klaida ar dokumento techninis trūkumas turi būti patvirtintas projektą rengusio
projektuotojo.
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11. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS
11.1.

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

11.2.

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

12. SUTARTIES ESMINIS PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1.

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

12.2.

Užsakovas privalo bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėmis, prieš 21 dieną
apie tai pranešęs Rangovui, nutraukti Sutartį ir pašalinti Rangovą iš Statybvietės dėl šių esminių
sutarties pažeidimų:
12.2.1. Rangovas nevykdo Sutarties sąlygų 12.1 papunktyje nurodytų Statinio statybos techninės
priežiūros vadovo nurodymų ir dėl to Užsakovas iš esmės negauna Darbų rezultato, kokio tikėjosi;
12.2.2. Rangovas daugiau nei du mėnesius nuo Darbų atlikimo termino vėluoja atlikti Darbus ir/ar
nemoka priskaičiuotų baudų pagal sutarties 7 skyrių;
12.2.3. Rangovas nepradeda laiku vykdyti Darbų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo
įsipareigojimų pagal Sutartį arba nevykdo Darbų pagal grafiką ir tampa aišku, kad juos baigti iki
Darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma.

12.3.

Nutraukus Sutartį pagal 12.2 papunktį:
12.3.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrįstus Užsakovo nurodymus dėl turto išsaugojimo arba
dėl Darbų saugos, ir
12.3.2. Užsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokėtinas sumas už tinkamai atliktus, bet
neapmokėtus Darbus. Tačiau Užsakovas Rangovo sąskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir
papildomas Išlaidas, susijusias su defektų ištaisymu, kitas Užsakovo išlaidas, atsiradusias dėl šios
Sutarties, taip pat ir baudas už Sutarties 7 skyriuje nurodytus pažeidimus. Užsakovas, padaręs
tokius atskaitymus, visą likusią Rangovui mokėtiną sumą privalo išmokėti Rangovui;
12.3.3.Jei Užsakovo patirti nuostoliai viršija Rangovui mokėtinas sumas, Užsakovas likusiai
nuostolių (žalos) atlyginimo daliai atlyginti gali pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu.

12.4.

Užsakovas dėl objektyvių dėl nuo jo nepriklausančių aplinkybių (neturint finansavimo),
nepriklausomai nuo Rangovo veiksmų, turi teisę nutraukti Sutartį ne vėliau kaip prieš 14 dienų
apie tai raštu pranešdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi būti sumokėta:
12.4.1. už bet kurį tinkamai atliktą Darbą pagal Sutartyje nustatytas kainas;
12.4.2. Išlaidos už Įrangą ar Medžiagas, kurie skirti Darbams ir, kuriuos Rangovas tam tikslui
įsigijo. Užsakovui sumokėjus, ši Įranga ir Medžiagos tampa Užsakovo nuosavybe;
12.4.3. bet kurios kitos Išlaidos arba įsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrįstai prisiėmė,
tikėdamasis baigti Darbus.
Užsakovas neturi teisės nutraukti Sutarties dėl to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba įpareigoti
juos vykdyti kitą rangovą.
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12.5.

Rangovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėms, prieš 14 dienų apie tai
raštu pranešęs Užsakovui, nutraukti Sutartį dėl šių esminių sutarties pažeidimų:
12.5.1. per 91 dieną nuo Sutarties 9.6 papunktyje nurodyto termino pabaigos negauna viso
apmokėjimo;
12.5.2. Užsakovas visiškai nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų;
Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartį neturi pažeisti kurių nors kitų iš Sutarties arba kitaip
kylančių Rangovo teisių.
Jeigu Rangovas nutraukė Sutartį pagal 12.5.1 ir 12.5.2 papunkčius, jam turi būti suteikta teisė
atgauti sustabdymo ir Statybvietės palikimo išlaidas, o Užsakovas privalo dėl to sumokėti 5000
Eurų baudą.

12.6.

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

12.7.

Užsakovas taip pat gali Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nurodytais atvejais ir
tvarka vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai Rangovui pranešant raštu.
13. GINČAI

13.1.

Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys raštu
išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti
derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 30 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60
dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors
Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai
kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Su Sutartimi susiję ginčai, kurių
nepavyksta išspręsti derybų keliu, sprendžiami teisme pagal Užsakovo buveinės vietą,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.
14. NENUGALIMA JĖGA

14.1.

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

14.2.

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

14.3.

Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai Šaliai neįmanoma dėl nenugalimos
jėgos (force majeure).
15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15.1.

Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas turi būti siunčiami
faksu, paštu arba elektroniniu paštu, jų originalus visais atvejais įteikiant Užsakovui ir (ar) Rangovui
pasirašytinai ar siunčiant registruotu/kurjeriniu paštu kiekvienam iš jų Sutartyje nurodytu adresu.
Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 5
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kalendorines dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu privalo pranešti kitai Šaliai. Šalių adresai
susirašinėjimui nurodyti šios Sutarties 15.3. papunktyje.
15.2.

Sutartis sudaryta 2 egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai. Abu Sutarties
egzemplioriai yra vienodos teisinės galios. Visais su Sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais
Šalys privalo susirašinėti ir bendrauti lietuvių kalba.

15.3.

Šalys šią Sutartį perskaitė, joms buvo išaiškintas Sutarties turinys ir pasekmės, Šalys Sutartį suprato
ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė.
Šalių rekvizitai ir parašai:
Užsakovas
UAB „Lazdijų šiluma“
kodas
Adresas:
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
____________________________________
A.s. Nr. LT____________________
Bankas:
tel. 8-______________
faksas ____________________
el. paštas: __________@___________

Rangovas
___________________________
Įmonės kodas ______________
PVM mokėtojo kodas LT____________
Adresas:
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
__________________________________
__
A.s. Nr. LT____________________
Bankas:
tel. 8-______________
faksas ____________________
el. paštas: __________@___________

Užsakovas

Rangovas

__________________________

______________________________

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

A. V.

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

A. V.
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Pirkimo sąlygų 6 priedas

DEKLARACIJA DĖL NAUDOJAMŲ MEDŽIAGŲ ATITIKTIES
Patvirtiname, kad darbams atlikti naudosime tik Europos sąjungos standartus atitinkančias Lietuvos
Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagos. Atsižvelgiant į tai, teikiame šį darbams
naudotinų medžiagų sertifikatų sąrašą ir medžiagų sertifikatus:
Eil. Įrenginio
/
medžiagos Gamintojas
Nr. pavadinimas ir paskirtis
kilmės šalis
1
2
...

ir Vietinis atstovas Sertifikato Nr.
Lietuvoje
(nurodyti jei yra)

