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1. SĄVOKOS
Bendrosios sąvokos:
1.1. Pirkimas – UAB Verslo aptarnavimo centras atliekamas Supaprastintų pirkimų taisyklėmis ir VPĮ
reglamentuojamas pirkimas, kurio tikslas – sudaryti Sutartį Pirkimo objektui įsigyti (jei sudaroma
Preliminarioji sutartis – siekiant sudaryti Preliminariąją sutartį).
1.2. Pirkimo objektas – perkamos prekės ir (ar) paslaugos ir (ar) darbai, aprašyti Techninėje
specifikacijoje.
1.3. Derybos – Pirkimo procedūrų etapas, kurio metu Pirkėjas derasi su Dalyviais, atrinktais pagal Pirkimo
sąlygas, dėl Pasiūlymo kainos bei kitų Pasiūlymo sąlygų (tuo atveju, jei taikomas Aukcionas: Derybos –
Pirkimo procedūrų etapas, kurio metu Pirkėjas prašo Dalyvius patikslinti Pirminiame pasiūlyme pateiktą
netikslią arba pateikti trūkstamą informaciją).
1.4. Aukcionas – Elektroninis aukcionas, kaip apibrėžtas VPĮ 2 straipsnio 8 dalyje.
1.5. Kvalifikacinė atranka – Pirkimo procedūra, kaip apibrėžta VPĮ 2 straipsnio 14 dalyje.
1.6. Laimėjęs Pasiūlymas – Pirkimų Komisijos pagal Taisykles ir Pirkimo sąlygas atrinktas geriausias
Pasiūlymas.
1.7. CVP IS – Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema, kaip apibrėžta VPĮ 2 straipsnio 4 dalyje
(https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt).
Asmenys:
1.8. Įgaliojusi organizacija – reiškia perkančiąją organizaciją, kuri vadovaujantis VPĮ 14 straipsnio
nuostatomis įgaliojo Pirkėją Pirkimo procedūroms bei kitoms su Pirkimu susijusioms procedūroms iki
Sutarties (Preliminariosios sutarties) sudarymo atlikti. Tuo atveju, kai Pirkėjas yra įgaliotas atlikti Pirkimą
Įgaliojusios organizacijos vardu, įgaliojusi organizacija nurodoma SPS 1 dalyje.
1.9. Pirkėjas – UAB Verslo aptarnavimo centras, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai
įregistruota ir veikianti bendrovė, įmonės kodas 303359627, registruotos buveinės adresas P. Lukšio g. 5B,
08220 Vilnius, Lietuva. Tuo atveju, kai Pirkimą atlieka Pirkėjas, kuris yra įgaliotas atlikti Pirkimą Įgaliojusios
organizacijos vardu, visur Pirkimo sąlygose, kur rašoma apie Pirkimo procedūrų vykdymą, sąvoka,
apibūdinanti Pirkėją, suprantama kaip UAB Verslo aptarnavimo centras, o tuo atveju, kai Pirkimo sąlygose
rašoma apie Preliminariosios sutarties ir (ar) Sutarties sudarymą ir (ar) vykdymą, sąvoka, apibūdinanti
Pirkėją, visuomet suprantama kaip Įgaliojusi organizacija.
1.10. Pirkimų Komisija – Pirkimų organizatorius, kuris VPĮ, Taisyklių bei kitų teisės aktų nustatytais
reikalavimais ir tvarka organizuoja ir atlieka Pirkimus.

1.11. Tiekėjas – kiekvienas ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis
asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė – galintis pasiūlyti ar siūlantis Pirkimo
objektą.
1.12. Dalyvis – Tiekėjas ar Tiekėjų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį, pateikęs(-usi) Pasiūlymą
Pirkėjo organizuojamame Pirkime.
1.13. Laimėjęs Dalyvis – Dalyvis, kurio Pasiūlymas šiose Pirkimo sąlygose nustatyta tvarka Pirkimų
Komisijos buvo nustatytas laimėjusiu.
1.14. Subrangovas - Dalyvio Sutarties vykdymui planuojamas pasitelkti subrangovas, subtiekėjas ar
subteikėjas, kuris atliks darbus, tieks prekes ir (ar) teiks paslaugas.
Pirkimo dokumentai:
1.15. Supaprastintų pirkimų taisyklės arba Taisyklės – Pirkėjo Supaprastintų pirkimų taisyklės
(pradedant Pirkimą galiojanti redakcija), kuriuo vadovaujantis atliekamos Pirkimo procedūros. Su
Supaprastintų pirkimų taisyklėmis Tiekėjai gali susipažinti Viešųjų pirkimų tarnybos internetinėje svetainėje
www.vpt.lt.
1.16. VPĮ – Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymas (pradedant Pirkimą galiojanti redakcija, jei
teisės aktai nenumato kitokio taikymo).
1.17. Pirkimo sąlygos arba Sąlygos – BPS, SPS, Techninė specifikacija, Pasiūlymo forma, Sutarties BD,
Sutarties SD ir Preliminariosios sutarties projektas (jei sudaroma Preliminarioji sutartis).
1.18. BPS – šios bendrosios pirkimo sąlygos, kuriose aprašytos viešojo pirkimo procedūros, pasiūlymų
pateikimo, nagrinėjimo ir vertinimo tvarka.
1.19. SPS – Specialiosios pirkimo sąlygos, kuriose nurodytas Pirkimo objektas, išdėstyti Tiekėjų
kvalifikacijai keliami reikalavimai, reikalavimai Pasiūlymų pateikimui ir jų vertinimo kriterijai, aprašytos kitos
svarbios pirkimo procedūros ir (ar) keičiamos BPS aprašytos pirkimo procedūros.
1.20. Techninė specifikacija – techninė specifikacija, kurioje aprašytas Pirkimo objektas ir jam keliami
reikalavimai.
1.21. Pasiūlymo forma – Pasiūlymo pateikimo forma, kurią prašome užpildyti siekiant dalyvauti tolesnėse
viešojo pirkimo procedūrose.
1.22. Sutarties BD – Sutarties bendroji dalis, kurioje aptariamos Sutarties šalių teisės ir pareigos,
atsakomybė ir kiti bendrieji Sutarties principai ir sąlygos.
1.23. Sutarties SD – Sutarties specialioji dalis, kurioje aprašytas Pirkimo objektas, apimtys ir reikalavimai,
kaina (įkainiai), apmokėjimo sąlygos ir tvarka bei kita Sutarties vykdymui svarbi informacija.
1.24. Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Laimėjusio Dalyvio ir Pirkėjo arba Įgaliojusios organizacijos (jei
sudaroma Preliminarioji sutartis - Preliminarios sutarties pagrindu sudaroma pirkimo sutartis), pagal Sutarties
BD ir Sutarties SD sąlygas.
1.25. Preliminarioji sutartis – susitarimas, sudaromas tarp Laimėjusio Dalyvio ir Pirkėjo arba Įgaliojusios
organizacijos, kurio tikslas – nustatyti sąlygas, taikomas Sutartims, kurios bus sudarytos per tam tikrą
nurodytą laikotarpį.
1.26. Pasiūlymas – pagal Pirkėjo nustatytas sąlygas bei terminus Dalyvio raštu pateiktų dokumentų ir
elektroninėmis priemonėmis pateiktų duomenų visuma, įskaitant Pirkėjo ir Dalyvio susirašinėjimo metu
pateiktą informaciją bei Derybų protokoluose nurodytas sąlygas.
1.27. Pirminis pasiūlymas – pagal Pirkėjo nustatytas sąlygas bei terminus Dalyvio pateiktų pirminių
dokumentų visuma (tuo atveju, jei taikomas Aukcionas, Pirminio pasiūlymo sudėtine dalimi laikomi Derybų
metu Dalyvio pateikti patikslinimai ir (ar) papildymai).
1.28. Galutinis pasiūlymas – pagal Pirkėjo nustatytas sąlygas bei terminus po Derybų (visų etapų, jei
Derybos vykdomos keliais etapais) Dalyvio pateiktų dokumentų visuma, įskaitant Pirminiame pasiūlyme
pateiktus dokumentus, išskyrus juose nurodytas sąlygas, kurios buvo pakeistos Derybų metu ir (ar)
Galutiniame pasiūlyme. Tuo atveju, jei taikomas Aukcionas – pagal Pirkėjo nustatytas Pirkimo sąlygas bei
terminus Aukciono metu Dalyvio pasiūlyta kaina bei Pirminiame pasiūlyme pateiktų dokumentų visuma.
1.29. Kvietimas dalyvauti Aukcione – Pirkimo procedūrų metu CVP IS priemonėmis Pirkėjo Pirminius
pasiūlymus pateikusiems Dalyviams, kurių Pirminiai pasiūlymai atitinka Pirkimo sąlygų reikalavimus,
pateiktas pranešimas apie tikslų Aukciono pradžios laiką ir kainos nustatymo parametro konkrečią reikšmę.
1.30. Minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracija – Pirkimo dokumentuose nustatytos
formos deklaracija, kurioje tiekėjai turi deklaruoti savo kvalifikacijos atitiktį, pateikdami Pirkėjo prašomą
informaciją.
1.31. Kitos Sąlygose vartojamos sąvokos apibrėžtos VPĮ ir Taisyklėse.
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1.32. Jei šiose BPS specialiai nenurodyta kitaip, žodžiai vartojami vienaskaitos forma taip pat reiškia ir
daugiskaitą, vienos giminės žodžiai apima ir bet kurios kitos giminės atitinkamus žodžius, žodžiai reiškiantys
asmenį apima ir juridinius, ir ne juridinius asmenis, o nuoroda į visumą taip pat reiškia nuorodą ir į jos dalį, ir
(kiekvienu konkrečiu atveju) atvirkščiai.

2. ĮVADINĖ DALIS
Mes, toliau taip pat vadinami „UAB Verslo aptarnavimo centras“ arba „Pirkėju“, vykdydami viešojo
pirkimo procedūras toliau išvardintuose dokumentuose aprašytam Pirkimo objektui įsigyti, teikiame šiuos
dokumentus, kurie visi kartu vadinami „Pirkimo sąlygomis“ arba „Sąlygomis“:
- Šias Bendrąsias pirkimo sąlygas, kuriose aprašytos viešojo pirkimo procedūros, taip pat pasiūlymų
pateikimo, nagrinėjimo ir vertinimo tvarka (toliau – BPS);
- Specialiąsias pirkimo sąlygas, kuriose nurodytas Pirkimo objektas, išdėstyti Tiekėjų kvalifikacijai
keliami reikalavimai, reikalavimai Pasiūlymų pateikimui ir jų vertinimo kriterijai, aprašytos kitos
svarbios pirkimo procedūros ir (ar) keičiamos BPS aprašytos pirkimo procedūros (toliau – SPS);
- Techninę specifikaciją, kurioje aprašytas Pirkimo objektas ir jam keliami reikalavimai;
- Pasiūlymo formą, kurią prašome užpildyti, siekiant dalyvauti tolesnėse viešojo pirkimo
procedūrose;
- Sutarties bendrąją dalį (Sutarties BD) ir Sutarties specialiąją dalį (Sutarties SD) (toliau Sutarties BD
ir Sutarties SD kartu vadinama „Sutartimi“), kuriose aprašyti Sutarties šalių įsipareigojimai ir teisės,
apmokėjimo sąlygos ir tvarka bei kita Sutarties vykdymui svarbi informacija, kuri taps tolesnio
bendradarbiavimo pagrindu (išskyrus atvejus, kai SPS 1 dalyje nurodoma, jog Pirkimo metu nėra
parengtas Sutarties projektas. Tuomet visose BPS „Sutartis“, „Sutarties SD“ ir „Sutarties BD“
atitinkamai reiškia suderintą Sutartį, kurioje nustatytos sąlygose privalo atitikti Pirkimo sąlygose
nustatytus reikalavimus).
Jei SPS 1 dalyje nurodoma, kad Pirkimas vykdomas siekiant sudaryti Preliminariąją sutartį, taip pat
pridedamas Preliminariosios sutarties projektas.
Tuo atveju, jei yra neatitikimų ar prieštaravimų tarp šių BPS ir SPS nustatytų sąlygų, taikomos SPS
sąlygos.
Pažymime, kad pateikiant Pasiūlymą prašome Jūsų patvirtinti, kad sutinkate su Pirkėjo Supaprastintų
pirkimų taisyklėmis ir Pirkimo sąlygose (kaip jos apibrėžtos šių BPS 2 dalyje) nustatytomis tolesnėmis
pirkimo procedūromis, Preliminariosios sutarties (jei ji numatoma sudaryti) sąlygomis ir būsimos Sutarties
sąlygomis (tiek bendrąja, tiek specialiąja dalimi). Šie dokumentai yra sudaryti remiantis mūsų geriausia
verslo praktika ir teisės aktų nustatytais reikalavimais, kurių privalome laikytis, todėl, įvykdžius pirkimo
procedūras ir vykdant būsimą Sutartį, šiuose dokumentuose nustatytos sąlygos keičiamos nebus, išskyrus
atvejus, kai pasiūlymai dėl sąlygų pakeitimo bus pateikti iki Pirminių pasiūlymų pateikimo ir atitinkamai bus
pakoreguotos Pirkimo sąlygos.
Taip pat pažymime, kad tuo atveju, kai SPS 1 dalyje nurodoma, jog Pirkimas atliekamas Įgaliojusios
organizacijos vardu, Sutartį (Preliminariąją sutartį) su Laimėjusiu Dalyviu sudarys Įgaliojusi organizacija.
3. BENDROSIOS NUOSTATOS
3.1. Pirkimas vykdomas vadovaujantis VPĮ, Taisyklėmis ir kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais
teisės aktais bei Pirkimo sąlygomis.
3.2. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo,
proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų.
3.3. Pirkėjas neatlygina Tiekėjams jokių išlaidų, susijusių su Pirkimo sąlygų gavimu, Pasiūlymų dalyvauti
Pirkime parengimu ir pateikimu, taip pat išlaidų, susijusių su: 1) dokumentų kopijavimu, spausdinimu, pašto
ar kurjerių pašto paslaugomis, brėžinių, fotografijų rengimu ar siuntimu; 2) komandiruotėmis ir susirinkimais,
transportu, apgyvendinimu, atlyginimais, mokesčiais advokatams, konsultantams, inžinieriams ir kitiems
samdomiems asmenims, dokumentų tvarkymu ir valstybiniais mokesčiais, taip pat kitomis išlaidomis,
susijusiomis su dalyvavimu Pirkime.
3.4. Pirkėjas dėl iš anksto nenumatytų aplinkybių gali nutraukti Pirkimo procedūras iki Sutarties sudarymo,
neprisiimdamas jokios atsakomybės Tiekėjų atžvilgiu.
3.5. Pirkimo sąlygos pateikiamos CVP IS lietuvių kalba (jei nenumatyta kitaip SPS 1 dalyje).
3.6. Bet kokie Pirkėjo ir Tiekėjų tarpusavio santykiai reguliuojami Pirkimo sąlygomis bei Lietuvos
Respublikos teisės aktais. Bet kokie ginčai tarp Pirkėjo ir Tiekėjų sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų
ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
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4. PIRKIMO OBJEKTAS
4.1. Pirkimo objektas nurodytas SPS 2 dalyje. Pirkimo objekto apimtys bei jam keliami reikalavimai
pateikiami Techninėje specifikacijoje.
4.2. Informacija apie Pirkimo objekto skaidymą / neskaidymą į dalis pateikiama SPS 2 dalyje.
Tuo atveju, kai Pirkimo objektas į dalis
neskaidomas:

Tuo atveju, kai Pirkimo objektas į dalis skaidomas:

Tiekėjas turi pateikti vieną Pasiūlymą visai Pirkimo
objekto apimčiai. Sutartis (Preliminarioji sutartis)
dėl viso Pirkimo objekto bus sudaroma su tuo
Dalyviu, kuris bus atrinktas kaip Laimėjęs Dalyvis.

Pirkimo objekto dalys ir informacija apie tai, kelioms
Pirkimo objekto dalims (vienai, dviem ir daugiau)
Tiekėjas gali pateikti Pasiūlymą, nurodyta SPS 2
dalyje. Sutartis (Preliminarioji sutartis) bus sudaroma
su tuo Dalyviu, kuris bus atrinktas kaip Laimėjęs
Dalyvis konkrečiai Pirkimo objekto daliai.

5. KAINA IR MOKĖJIMO TERMINAI
5.1. Siūlomą Pirkimo objekto kainą Dalyvis nurodo užpildydamas Pasiūlymo formą.
5.2. Apmokėjimo sąlygos ir tvarka apibrėžtos Sutartyje. Tais atvejais, kai SPS 1 dalyje nurodoma, jos
Pirkimo metu nėra parengtas Sutarties projektas, apmokėjimo sąlygos išdėstomos SPS nurodytame
dokumente, kartu su kitomis esminėmis sutarties sąlygomis.
6. REIKALAVIMAI TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJAI IR KVALIFIKACINĖ ATRANKA
6.1. Tiekėjai, ketinantys dalyvauti Pirkimo procedūrose, privalo turėti pakankamai patirties ir kvalifikacijos
tinkamam Sutarties vykdymui.
6.2. Tiekėjas, siekdamas įrodyti savo turimą kvalifikaciją, pateikia informaciją ir dokumentus, arba
Minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaraciją, kaip nurodyta SPS 3 dalyje.
6.3. Jei Pirkimo sąlygose yra nustatytas reikalavimas Tiekėjams pateikti Minimalių kvalifikacijos
reikalavimų atitikties deklaraciją, tai tokiu atveju:
6.3.1.
Pirkėjas atitiktį minimaliems Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimams patvirtinančių dokumentų
reikalauja tik iš to Dalyvio, kurio Pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus galės būti pripažintas laimėjusiu (per
Pirkėjo nustatytą protingą terminą iki Pasiūlymų eilės nustatymo);
6.3.2.
jeigu Dalyvis, kurio Pasiūlymas gali būti pripažintas laimėjusiu, Pirkėjo prašymu pateikė visus
kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus, įrodančius Pirkėjo kvalifikacijos atitikimą Minimalių kvalifikacijos
reikalavimų atitikties deklaracijoje nurodytai informacijai, kitų Dalyvių kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai
nėra tikrinami;
6.3.3.
jeigu Dalyvis, kurio Pasiūlymas gali būti pripažintas laimėjusiu, per Pirkėjo nurodytą terminą
nepateikė kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų, arba, Pirkėjo prašymu, nepatikslino pateiktų netikslių ar
neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją, arba Dalyvio kvalifikacija neatitiko Minimalių kvalifikacijos
reikalavimų atitikties deklaracijoje nurodytos informacijos, arba Dalyvis, kurio Pasiūlymas gali būti pripažintas
laimėjusiu, atmetamas vadovaujantis BPS 12.3.10 punkte nurodytu pagrindu, tikrinami kito po Dalyvio, pagal
vertinimo rezultatus galėjusio būti pripažinto laimėjusiu, Dalyvio kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai.
6.4. Jungtinei veiklai susivienijusių Tiekėjų grupė, pateikianti vieną Pasiūlymą, privalo pateikti jungtinės
veiklos sutarties kopiją. Už tinkamą prievolių vykdymą jungtinės veiklos šalys atsako solidariai. Jungtinės
veiklos sutartyje privalo būti:
6.4.1.
aiškiai apibrėžtas jungtinės veiklos sutarties partnerių įgaliojimas vienam iš partnerių (jungtinės
veiklos sutarties atsakingam partneriui) tvarkyti bendrus reikalus, susijusius su šiuo Pirkimu – parengti ir
pateikti Pirkėjui Pasiūlymą su priedais, gauti ir pateikti Pasiūlymo bei Sutarčių įvykdymo užtikrinimus (jei jų
reikalaujama pagal Pirkimo sąlygas), o laimėjus Pirkimą jungtinės veiklos sutarties partnerių vardu sudaryti
Sutartį su Pirkėju arba Įgaliojusia organizacija bei teikti sąskaitas bei visas reikalingas ataskaitas
atsiskaitymams vykdyti, priimti visus ir bet kokius Pirkėjo arba Įgaliojusios organizacijos atsiskaitymus pagal
Sutartis;
6.4.2.
aiškiai apibrėžta jungtinės veiklos sutarties partnerių atsakomybė, nurodant, kad visi jungtinės
veiklos sutarties partneriai – kiekvienas atskirai ir visi kartu solidariai – yra atsakingi Pirkėjui arba Įgaliojusiai
organizacijai už bet kokius iš šio Pirkimo rezultatų pagrindu sudarytos Sutarties kylančius įsipareigojimus ir
prievoles, įskaitant, bet neapsiribojant, pinigines prievoles ar prievoles natūra;
6.4.3.
įrašyta nuostata, kad be išankstinio raštiško Pirkėjo arba Įgaliojusios organizacijos sutikimo
jungtinės veiklos sutartimi nustatytų partnerių keitimas yra laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.
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6.5. Pirkėjas nereikalauja, kad ūkio subjektų grupės pateiktą Pasiūlymą pripažinus laimėjusiu ir pasiūlius
sudaryti Sutartį, ši ūkio subjektų grupė įgautų tam tikrą teisinę formą.
6.6. Pirkėjas turi teisę paprašyti Tiekėjo, kad jis pristatytų pateiktų dokumentų originalus.
6.7. Jeigu Dalyvio Pirminiame pasiūlyme nenurodomi pasitelkiami ūkio subjektai, vėliau, pasibaigus
Pirminių pasiūlymų pateikimo terminui, aiškinant arba papildant duomenis apie kvalifikaciją, naujų ūkio
subjektų Dalyvis nurodyti negalės (naujų ūkio subjektų kvalifikaciniai dokumentai nebus vertinami).
6.8. Tuo atveju, kai Dalyvis numato subrangovą pasitelkti veiklai, kurios atlikimui reikalingi atitinkami
atestatai, licencijos, leidimai ar kiti panašaus pobūdžio dokumentai, nurodyti SPS 3 skyriuje arba Minimalioje
kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracijoje, arba anksčiau nurodytą veiklą numato atlikti vienas iš
Jungtinei veiklai susivienijusių Tiekėjų grupės narių, aukščiau šiame punkte nurodytus reikalavimus
kvalifikacijai privalo atitikti atitinkamai subrangovas arba tas Tiekėjų grupės narys, kuris vykdys konkrečią
veiklą.
6.9. Jei Pirkimo sąlygose yra nustatyta, kad vykdoma Kvalifikacinė atranka, taikomos šios sąlygos:
6.9.1. Kvalifikacinėje atrankoje dalyvauja tik tie Dalyviai, kurie atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus.
6.9.2. Pirkimų Komisija balais įvertina kiekvieną Kvalifikacinėje atrankoje dalyvavusį Dalyvį, nustato bendrą
kiekvieno Kvalifikacinėje atrankoje dalyvavusio Dalyvio surinktų balų sumą ir sudaro Dalyvių Kvalifikacinės
atrankos eilę balų mažėjimo tvarka pagal bendrą surinktų balų skaičių (t. y. pirmas eilėje įrašomas
daugiausia balų surinkęs Dalyvis).
6.9.3. Kai kelių Kvalifikacinėje atrankoje dalyvavusių Dalyvių surinktų balų suma yra vienoda, pirmesnis į eilę
įrašomas tas Dalyvis, kuris Pirminį pasiūlymą pateikė anksčiausiai.
6.10. Derėtis kviečiamas SPS 1 dalyje nurodytas Dalyvių, kurie atrenkami Kvalifikacinės atrankos metu,
skaičius.
6.11. Pirkimų Komisija, priėmusi sprendimą dėl Dalyvių, dalyvavusių Kvalifikacinėje atrankoje, rezultatų
praneša visiems Kvalifikacinėje atrankoje dalyvavusiems Dalyviams apie Pirkimų Komisijos priimtus
sprendimus, t.y. Kvalifikacinės atrankos metu atrinkti Dalyviai, informuojami, jog jie bus kviečiami dalyvauti
tolesnėse Pirkimo procedūrose bei kiekvienam iš jų nurodomas jo surinktų balų skaičius, o kiti Dalyviai,
nepatekę į Kvalifikacinės atrankos metu atrinktų Dalyvių sąrašą, informuojami apie sprendimą jų neįtraukti į
tolesnių Pirkimo procedūrų vykdymą, kiekvienam iš jų nurodant jo surinktų balų skaičių.
7. REIKALAVIMAI PASIŪLYMŲ PATEIKIMUI
7.1. Bet kuris Tiekėjas Pirkimui gali teikti tik vieną Pasiūlymą, nepriklausomai nuo to, ar Pasiūlymą jis teikia
kaip atskiras Tiekėjas, ar kaip jungtinės veiklos sutarties pagrindu susivienijusios Tiekėjų grupės šalis.
7.2. Pasiūlymas turi būti pateiktas pagal Pirkimo sąlygų reikalavimus, užpildant Pasiūlymo formą ir
pateikiant visą prašomą pateikti informaciją.
7.3. Informacija apie tai, ar vykdomas mažos vertės pirkimas ar supaprastintas pirkimas, kurio vertė viršija
mažos vertės pirkimų ribą, pateikiama SPS 1 dalyje.
Tuo atveju, kai vykdomas supaprastintas pirkimas,
kurio vertė viršija mažos vertės pirkimų ribą

Tuo atveju, kai vykdomas mažos vertės pirkimas
Reikalavimas Pasiūlymą
parašu nėra taikomas.

pasirašyti

Pasiūlymas privalo būti pasirašytas saugiu
elektroniniu
parašu,
atitinkančiu
Lietuvos
Respublikos
elektroninio
parašo
įstatymo
reikalavimus.

elektroniniu

7.4. Pasiūlymus teikiantys Dalyviai turi nuodugniai išnagrinėti visus nurodymus, formas ir priedus,
pateikiamus Sąlygose ir jų laikytis.
7.5. Informacija apie Pasiūlymų pateikimo būdą pateikiama SPS 4 dalyje.
7.6. Alternatyvių Pasiūlymų pateikti neleidžiama, išskyrus kai SPS 4 dalyje nurodyta kitaip.
7.7. Pasiūlyme turi būti nurodyta, kuri jame pateikta informacija yra konfidenciali. Konfidencialia negali būti
laikoma informacija, kuri, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, yra vieša. Pirkėjas, gavęs kitų
Pirkime dalyvaujančių Dalyvių reikalavimą, leis jiems susipažinti su kitų Dalyvių Pasiūlymais, išskyrus tą
informaciją, kurią Dalyviai nurodė kaip konfidencialią. Pirkėjas taip pat turi teisę neleisti susipažinti su tokia
Pasiūlymuose pateikta informacija, kurios atskleidimas prieštarauja teisės aktams, kenkia visuomenės
interesams, teisėtiems Dalyvių komerciniams interesams arba trukdo užtikrinti sąžiningą konkurenciją.
7.8. Pasiūlymai ir kita korespondencija bei dokumentai gali būti pateikiami kalbomis, nurodytomis SPS 4
dalyje. Jei atitinkami dokumentai (pažymos, sertifikatai ir kt.), techniniai aprašymai ar analogiški dokumentai,
įrodantys atitikimą Sąlygose išdėstytiems reikalavimams yra išduoti kitomis nei SPS 4 dalyje nurodytos
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kalbomis, tokiu atveju prie šių dokumentų turi būti pridedamas dokumento vertimas į bent vieną iš nurodytų
kalbų.
7.9. Pirkėjui kilus įtarimų dėl Pasiūlyme pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikimo dokumento
originalo turiniui, Pirkėjas turi teisę prašyti Dalyvio pateikti vertėjo parašu ir vertimų biuro anspaudu patvirtintą
šio dokumento vertimą į lietuvių kalbą.
7.10. Tuo atveju, jei bus nustatyta, kad dokumento vertimas neatitinka dokumento originalo turiniui, toks
Pasiūlymas bus atmestas vadovaujantis šių BPS 12.3.8 punkto nuostatomis.
8. PASIŪLYMŲ PATEIKIMO TERMINAI
8.1. Informacija apie Pirminių pasiūlymų pateikimo terminą pateikiama SPS 4 dalyje.
8.2. Kol nepasibaigė Pirminių pasiūlymų pateikimo terminas, Tiekėjas gali pakeisti arba atšaukti savo
Pirminį pasiūlymą neprarasdamas teisės į savo Pasiūlymo galiojimo užtikrinimą (jei SPS 6 dalyje yra
numatytas Pasiūlymų galiojimo užtikrinimas). Toks pakeitimas arba pranešimas, kad Pirminis pasiūlymas
atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu Pirkėjas jį gavo prieš Pirminių pasiūlymų pateikimo termino
pabaigą.
8.3. Pirkėjas turi teisę Pasiūlymų pateikimo laiką pratęsti. Visiems Tiekėjams, kurie prisiregistravę CVP IS
prie Pirkimo, Pirkėjas atskirai raštu praneš naują galutinę Pasiūlymų pateikimo datą. Nauja galutinė
Pasiūlymų pateikimo data taip pat bus skelbiama CVP IS (arba, jei Pirkimas vykdomas kitomis priemonėmis,
šiomis priemonėmis pranešama visiems Tiekėjams, kuriems buvo pateiktos Pirkimo sąlygos).
8.4. Pirkėjas neatsako dėl Pasiūlymų, kurie nebuvo gauti ar gauti pavėluotai dėl telekomunikacijų
priemonių darbo sutrikimų ar kitų nenumatytų atvejų. Pirkėjas, gavęs Pasiūlymą po nurodytos galutinės
Pasiūlymų pateikimo datos, apie tai informuoja Tiekėją, o tokio Pasiūlymo nenagrinėja ir nevertina.
8.5. Pirkėjas rekomenduoja įvertinti CVP IS ir kitų sistemų galimus nesklandumus ir neatidėlioti Pasiūlymo
pateikimo paskutinei minutei.
9. PASIŪLYMŲ GALIOJIMAS
9.1. Reikalaujamas Pasiūlymo galiojimo terminas nurodytas Pasiūlymo formoje. Tuo atveju, jeigu Dalyvis
savo Pasiūlyme nenurodo jo galiojimo laiko, laikoma, kad Pasiūlymas galioja tiek, kiek reikalaujama.
9.2. Reikalavimai Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiami SPS 6 dalyje
9.3. Jei SPS 6 dalyje numatoma, kad Tiekėjas kartu su Pasiūlymu turi pateikti Pasiūlymo galiojimo
užtikrinimą patvirtinantį dokumentą, Tiekėjas, prieš pateikdamas Pasiūlymą, gali prašyti, kad Pirkėjas
patvirtintų jo Pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento priimtinumą. Pirkėjas, gavęs tokį
prašymą, atsako ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Pasiūlymo galiojimo
užtikrinimą patvirtinančio dokumento priimtinumo patvirtinimas neatima teisės iš Pirkėjo vėliau atmesti
Pasiūlymų galiojimo įvykdymo užtikrinimą remiantis tuo, kad Tiekėjas tapo nemokus ar neįvykdė
įsipareigojimų Pirkėjui arba kitiems ūkio subjektams, ar netinkamai juos vykdė.
10. DERYBOS
10.1. Informacija apie tai, ar šio Pirkimo metu bus vykdomos Derybos ir (ar) taikomas Aukcionas bei ar
taikoma Kvalifikacinė atranka, pateikiama SPS 1 dalyje. Tuo atveju, jei SPS 1 dalyje nurodyta, kad Derybos
nevykdomos, šios dalies nuostatos netaikomos.
Tuo atveju, kai Derybos
Tuo atveju, kai vykdomos Derybos
Tuo atveju, kai taikomas
vykdomos, tačiau Aukcionas ir
ir taikoma Kvalifikacinė atranka
Aukcionas
Kvalifikacinė atranka netaikomi
a)
Derėtis bus pakviesti visi
Dalyviai, kurių kvalifikacija atitiks
Pirkimo sąlygų reikalavimus. Tuo
atveju, jei Dalyvių nėra prašoma
pateikti kvalifikaciją įrodančius
dokumentus, į Derybas bus
pakviesti
visi
Pirminius
pasiūlymus pateikę Dalyviai.
b)
Derybos bus vykdomos iki
Dalyvių
Galutinių
pasiūlymų
pateikimo. Pirkimų Komisija iki
Derybų pradžios gali nuspręsti
organizuoti kelis Derybų etapus.

a)
Derėtis bus pakviestas SPS
1 dalyje nurodytas Dalyvių, kurie
bus
atrenkami
Kvalifikacinės
atrankos metu, skaičius. Jeigu
minimalius
kvalifikacijos
reikalavimus atitinka ne didesnis
Dalyvių skaičius, nei numatoma
atrinkti
Kvalifikacinės
atrankos
metu, Kvalifikacinė atranka nėra
vykdoma ir dalyvauti derybose
kviečiami visi Dalyviai, kurie atitinka
keliamus minimalius kvalifikacijos
reikalavimus.
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a) Šio Pirkimo metu, esant
poreikiui, t.y. tuo atveju, kai bent
vieno
Dalyvio
Pirminiame
pasiūlyme yra pateikta netiksli
arba pateikta ne visa prašoma
informacija,
bus
vykdomos
Derybos.
b) Apie Derybų pradžią bus
informuojami visi Dalyviai, kurių
kvalifikacija atitiks Pirkimo sąlygų
reikalavimus.
c) Derybų metu Pirkėjas prašys
Dalyvius patikslinti Pirminiame

Pirkėjas,
informuodamas
Dalyvius apie Derybų pradžią,
taip pat informuos juos ir apie
Derybų etapų skaičių.
c)
Dalyvio, pateikusio Pirminį
pasiūlymą, tačiau Derybų metu
nepateikusio Galutinio pasiūlymo,
paskutinis pateiktas Pasiūlymas
(Pirminis pasiūlymas arba, jei
buvo
pateiktas,
Patikslintas
pasiūlymas (įskaitant Derybų
metu atliktus patikslinimus ir (ar)
papildymus, jei tokie atlikti)) bus
vertinamas
kaip
Galutinis
pasiūlymas.

b)
Derybos bus vykdomos iki
Dalyvių
Galutinių
pasiūlymų
pateikimo. Pirkimų Komisija iki
Derybų pradžios gali nuspręsti
organizuoti kelis Derybų etapus.
Pirkėjas, informuodamas Dalyvius
apie Derybų pradžią, taip pat
informuos juos ir apie Derybų etapų
skaičių.
c)
Dalyvio, pateikusio Pirminį
pasiūlymą, tačiau Derybų metu
nepateikusio Galutinio pasiūlymo,
paskutinis pateiktas Pasiūlymas
(Pirminis pasiūlymas arba, jei buvo
pateiktas, Patikslintas pasiūlymas
(įskaitant Derybų metu atliktus
patikslinimus ir (ar) papildymus, jei
tokie atlikti)) bus vertinamas kaip
Galutinis pasiūlymas.

pasiūlyme pateiktą netikslią arba
pateikti trūkstamą informaciją.
Tokie patikslinimai bus vykdomi
iki kvietimo dalyvauti Aukcione
pateikimo Dalyviams momento ir
visa informacija pateikta iki šio
momento bus laikoma Pirminių
pasiūlymų sudėtine dalimi.

10.2. Derybos bus vykdomos Derybų susitikimų metu, konferencijos telefonu / internetu būdu ir (ar)
priemonėmis, kuriomis vykdomas Pirkimas (kaip nurodyta SPS 1 dalyje).
11. AUKCIONAS
11.1. Tuo atveju, jei šio Pirkimo metu bus taikomas Aukcionas, tai nurodoma SPS 1 dalyje. Šios dalies
nuostatos taikomos tik tuo atveju, jei SPS 1 dalyje nurodyta, kad Aukcionas taikomas.
11.2. Aukcionas bus vykdomas CVP IS priemonėmis.
11.3. Pirkimo sąlygose Pirkėjas nurodo visą informaciją apie Aukcioną, išskyrus BPS 11.8 punkte nurodytą
informaciją, kurią Pirkėjas Dalyviams nurodys Kvietime dalyvauti aukcione.
11.4. Kvietimas dalyvauti Aukcione bus pateiktas tiems Dalyviams, kurių Pirminiai pasiūlymai atitiks Pirkimo
sąlygų reikalavimus ir nebus atmesti, vadovaujantis šių BPS 12.3 punkto nuostatomis.
11.5. Aukciono metu Dalyviai galės šioje dalyje nustatyta tvarka pateikti naujas Pasiūlymo kainos reikšmes.
11.6. Aukciono metu Dalyviai naujas kainas pateikia absoliučia reikšme. Minimalus Dalyvio teikiamos kainos
skirtumas nuo geriausios Aukciono metu galiojančios kainos nurodomas SPS 1 dalyje.
11.7. Aukcionas uždaromas automatiškai SPS 1 dalyje nurodytu būdu.
Tuo atveju, jei Aukcionas uždaromas, kai
nebegaunama naujų kainų reikšmių, kurios atitiktų
Pirkėjo nustatytus reikalavimus dėl mažiausio
skirtumo tarp teikiamų pasiūlymų

Tuo atveju, jei Aukcionas uždaromas iš anksto
Pirkėjo Kvietime dalyvauti Aukcione nurodytu
fiksuotu laiku
a)
Aukciono trukmė nurodoma SPS 1 dalyje;
b)
Aukcionas bus vykdomas Pirkėjo darbo
valandomis (I – IV: 7:30 – 16.30 val., V: 7:30 – 15:15
val., švenčių dienų išvakarėse 1 val. trumpiau).

a)
Terminas, per kurį nebegavus naujų kainų
reikšmių,
kurios
atitiktų
Pirkėjo
nustatytus
reikalavimus dėl mažiausio kainų skirtumo tarp
teikiamų
pasiūlymų,
Aukcionas
uždaromas,
nurodomas SPS 1 dalyje;
b)
Aukcionas bus pradedamas Pirkėjo darbo
valandomis (I – IV: 7:30 – 16.30 val., V: 7:30 – 15:15
val., švenčių dienų išvakarėse 1 val. trumpiau).

11.8. Kvietimas dalyvauti Aukcione Dalyviams, kurių Pirminiai pasiūlymai atitiks Pirkimo sąlygų
reikalavimus, bus išsiųstas ne vėliau kaip prieš 2 (dvi) darbo dienas iki Aukciono CVP IS pradžios. Šiame
kvietime Pirkėjas nurodys:
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Tuo atveju, jei Aukcionas uždaromas, kai
nebegaunama naujų kainų reikšmių, kurios atitiktų
Pirkėjo nustatytus reikalavimus dėl mažiausio
skirtumo tarp teikiamų pasiūlymų

Tuo atveju, jei Aukcionas uždaromas iš anksto
Pirkėjo nustatytu fiksuotu laiku
a)
Aukciono pradžios datą ir tikslų laiką;
b)
Aukciono uždarymo datą ir tikslų laiką;
c)
Dalyvio pradinę Aukciono kainą, kuri yra lygi
Dalyvio Pirminiame pasiūlyme nurodytai kainai EUR
be PVM.

a)
Aukciono pradžios datą ir tikslų laiką;
b)
Dalyvio pradinę Aukciono kainą, kuri yra lygi
Dalyvio Pirminiame pasiūlyme nurodytai kainai EUR
be PVM.

11.9. Pakviestas dalyvauti Aukcione Dalyvis atsakymą dėl dalyvavimo Aukcione ir patvirtinimą dėl pradinės
Aukciono kainos turės pateikti CVP IS priemonėmis iki prasidedant Aukcionui.
11.10. Jei Dalyvis iki prasidedant Aukcionui nepateiks sutikimo jame dalyvauti ir (arba) nesuderins pradinės
Aukciono kainos, bus laikoma, kad Dalyvis nesutinka dalyvauti Aukcione ir jo Pasiūlymas, vadovaujantis šių
BPS 12.3.3 punkto nuostatomis, bus atmestas.
11.11. Jei Dalyvis nesutinka su Pirkėjo nurodyta pradine Aukciono kaina, jis CVP IS susirašinėjimo
priemonėmis ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo Kvietimo dalyvauti Aukcione išsiuntimo dienos nurodo
nesutikimo priežastis (nurodyta neteisinga kaina ar pan.). Esant pagrįstoms nesutikimo priežastims, Pirkėjas
nedelsiant (iki Aukciono pradžios) išsiunčia naują pradinę Aukciono kainą. Dalyvis pateikia patvirtinimą dėl
naujos pradinės Aukciono kainos CVP IS priemonėmis iki prasidedant Aukcionui.
11.12. Dalyvis naujas Pasiūlymo kainos reikšmes gali teikti iki Aukciono uždarymo.
11.13. Dalyvio, pateikusio Pirminį pasiūlymą ir CVP IS priemonėmis pateikusio sutikimą dalyvauti Aukcione,
tačiau Aukciono metu nepasiūliusio naujų kainos reikšmių, Pirminis pasiūlymas bus vertinamas kaip
Galutinis pasiūlymas.
11.14. Pasibaigus Aukcionui, Dalyvis, kuris Aukciono metu pasiūlė mažiausią kainą, per Pirkėjo nustatytą
terminą privalės pateikti Pirkėjui užpildytą Pasiūlymo formą, kurioje nurodoma Pasiūlymo kaina EUR be PVM
turės atitikti Aukciono metu Dalyvio pasiūlytą kainą, o Pasiūlymo kaina EUR su PVM (jei taikomas PVM)
turės atitikti sumą, gautą prie Aukciono metu Dalyvio pasiūlytą kainos pridėjus tokio paties dydžio PVM, koks
buvo nurodytas Dalyvio Pirminiame pasiūlyme. Ši sąlyga netaikoma, jei Dalyvis Aukciono metu nepasiūlė
naujų kainos reikšmių ir BPS 11.16 punkte nurodytu atveju.
11.15. Kitų Dalyvių, kurie Aukciono metu pasiūlė naujas kainos reikšmes, tačiau jos nebuvo mažiausios,
Galutinio pasiūlymo kaina EUR su PVM (jei taikomas PVM) bus apskaičiuota prie Aukciono metu Dalyvio
pasiūlytos kainos pridėjus tokio paties dydžio PVM, koks buvo nurodytas Dalyvio Pirminiame pasiūlyme. Šių
Dalyvių nebus prašoma pateikti BPS 11.14 punkte nurodytos informacijos.
11.16. Kai Pasiūlymo formoje prašoma nurodyti tik bendrą Pasiūlymo kainą ir nėra reikalaujama nurodyti
kainos sudėtines dalis (įkainius), BPS 11.14 punkte nustatyta sąlyga nėra taikoma. Tokiu atveju, Dalyvių,
Aukciono metu pasiūliusių naujas kainos reikšmes, Galutinio pasiūlymo kaina EUR su PVM (jei taikomas
PVM) bus apskaičiuota BPS 11.5 punkte nustatyta tvarka.
11.17. Tuo atveju, jei Pirkimo procedūrų metu nuo Pirminio pasiūlymo pateikimo iki Aukciono pabaigos
pasikeitė ir įsigaliojo Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytas PVM tarifas, Galutinio
pasiūlymo kaina EUR su PVM apskaičiuojam prie Aukciono metu Dalyvio pasiūlytos kainos pridėjus tokio
dydžio PVM, koks taikomas pagal pasikeitusį PVM tarifą.
11.18. Tuo atveju, jeigu Dalyvis, kuriam bus pasiūlyta sudaryti Sutartį (Preliminariąją sutartį), atsisakys ją
sudaryti, kaip nurodoma BPS 12.9 punkte, prieš kviečiant sudaryti Sutartį Dalyvį, kurio Galutinis pasiūlymas
pagal nustatytą Pasiūlymų eilę bus pirmas po Dalyvio, atsisakiusio sudaryti Sutartį, šio Dalyvio taip pat bus
prašoma įvykdyti BPS 11.14 punkte nurodytus reikalavimus (išskyrus BPS 11.16 punkte nurodytą atvejį).
11.19. Aukcionas Pirkimų Komisijos sprendimu gali būti nevykdomas, jei Pirminį pasiūlymą pateiks tik
vienas Dalyvis, arba, Pirkimų Komisijai išnagrinėjus ir įvertinus Dalyvių pateiktus Pirminius pasiūlymus,
neatmestas liks tik vienas Pirminis pasiūlymas. Tokiu atveju, tokio Dalyvio Pirminis pasiūlymas bus
vertinamas kaip Galutinis pasiūlymas.
11.20. Kainų derinimo metu atsiradus CVP IS techniniams gedimams ir (ar) trikdžiams (kai apie tokius CVP
IS sutrikimus viešai praneša Viešųjų pirkimų tarnyba) arba pastebėjus neatitikimų tarp Aukciono vykdymo
sąlygų, nustatytų Pirkimo sąlygose, ir Aukciono nustatymų CVP IS sistemoje, Pirkėjas turi teisę atšaukti ir
nukelti Aukcioną, apie tai CVP IS priemonėmis informuodamas visus Aukciono Dalyvius. Tuo atveju, jei
Pirkėjas dėl techninių gedimų ir (ar) CVP IS trikdžių neturi galimybės kainų derinimo metu apie tokį nukėlimą
informuoti Aukciono Dalyvių, Aukciono Dalyviai apie tai informuojami iškart atsiradus galimybėms, o kainų
derinimo procedūra vykdoma iš naujo.
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12. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS
12.1. Pasiūlymus nagrinės, palygins ir įvertins Pirkimų Komisija. Pasiūlymai bus nagrinėjami bei vertinami
konfidencialiai, Dalyviams ar jų įgaliotiesiems atstovams nedalyvaujant. Jeigu nustatoma, kad Dalyvis
tiesiogiai ar netiesiogiai kokiu nors būdu bandė daryti įtaką, kad jam būtų palankiau taikomos Pirkimo
procedūros, Pirkėjas atmeta jo Pasiūlymą. Tuo atveju, jei Pirkimo metu vykdomos Derybos, Pirkėjas neteikia
Tiekėjams informacijos apie Pirminių pasiūlymų vertinimo rezultatus.
12.2. Pradinio susipažinimo su elektroninėmis priemonėmis gautais pasiūlymais (pirminiais, patikslintais,
galutiniais) procedūroje Dalyviai nedalyvauja. Informacija apie Dalyvių Galutinių pasiūlymų kainas ir (ar)
ekonominio naudingumo vertinimo balus Dalyviams gali būti teikiama tik patvirtinus Dalyvių Galutinių
pasiūlymų eilę bei nustačius Laimėjusį Pasiūlymą.
12.3. Dalyvio pateiktas Pasiūlymas atmetamas, jeigu yra bent viena šių sąlygų:
12.3.1. Pirminį pasiūlymą pateikęs Dalyvis neatitinka Pirkimo sąlygose nustatytų minimalių kvalifikacijos
reikalavimų Pasiūlymų pateikimo dieną arba, Pirkėjo prašymu, nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių
duomenų apie savo kvalifikaciją. Tuo atveju, jei taikoma Minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties
deklaracija – Dalyvis, Minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracijoje nurodė, kad neatitinka
kvalifikacijos reikalavimų (bent vieno) arba, Pirkėjo prašymu, nepatikslino pateiktų netikslių duomenų,
nurodytų deklaracijoje;
12.3.2. Jei taikomas Aukcionas ir Dalyvio Pirminis pasiūlymas neatitinka Pirkimo dokumentuose nustatytų
reikalavimų;
12.3.3. Jei taikomas Aukcionas ir Dalyvis nepateikė atsakymo į Pirkėjo Kvietimą dalyvauti Aukcione arba
nesutiko dalyvauti Aukcione;
12.3.4. Jei taikomas Aukcionas ir Dalyvis, pasibaigus Aukcionui ir Pirkėjui pareikalavus, per Pirkėjo
nustatytą terminą nepateikė užpildytos Pasiūlymo formos, arba Dalyvio pateiktoje užpildytoje Pasiūlymo
formoje yra kainos apskaičiavimo klaidų ir Dalyvis jų neištaisė per Pirkėjo nustatytą terminą;
12.3.5. Dalyvio Pasiūlymas (jeigu vykdomos Derybos – Dalyvio Galutinis pasiūlymas) neatitinka Pirkimo
dokumentuose nustatytų reikalavimų;
12.3.6. Po Pasiūlymo pateikimo (jeigu vykdomos Derybos - po Galutinio pasiūlymo pateikimo) Dalyvis per
Pirkėjo nustatytą terminą, nepatikslino, nepapildė ar nepateikė Pirkimo sąlygose nurodytų kartu su
Pasiūlymu teikiamų dokumentų: įgaliojimo asmeniui pasirašyti Pasiūlymą, jungtinės veiklos sutarties,
Pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento;
12.3.7. Po Pasiūlymo pateikimo (jeigu vykdomos Derybos - po Galutinio pasiūlymo pateikimo) Dalyvis per
Pirkėjo nustatytą protingą terminą nepasirašė Pasiūlymo;
12.3.8. Dalyvis pateikė melagingą informaciją apie nustatytų reikalavimų atitikimą, įskaitant informaciją,
nurodytą Tiekėjo pateiktoje Minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracijoje, kurią Pirkėjas gali
įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.
12.3.9. Visų Dalyvių, kurių Pasiūlymai neatmesti dėl šių BPS 12.3.1 – 12.3.8 punktuose nurodytų
priežasčių, buvo pasiūlytos per didelės, Pirkėjui arba Įgaliojusiajai organizacijai nepriimtinos kainos;
12.3.10. Dalyvio Pasiūlyme (jeigu vykdomos Derybos – Dalyvio Galutiniame pasiūlyme) buvo pasiūlyta
neįprastai maža kaina ir Dalyvis, Pirkėjo prašymu, iki nurodyto termino nepateikė raštiško kainos sudėtinių
dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos (netaikoma, jei SPS 1 dalyje nurodyta, kad
vykdomas supaprastintas mažos vertės pirkimas);
12.3.11. Jei vykdomos derybos ir Dalyvio Galutiniame pasiūlyme nurodyta pasiūlymo kaina be PVM viršijo
Tiekėjo Pirminiame pasiūlyme nurodytą pasiūlymo kainą be PVM, ir Dalyvis, Pirkėjo prašymu, iki nurodyto
termino nepagrindė pasiūlymo kainos padidinimo aplinkybių.
12.4. Tuo atveju, jei Dalyvis, kurio pasiūlymas gali būti pripažintas laimėjusiu, Minimalių kvalifikacijos
reikalavimų atitikties deklaracijoje pateiks melagingą informaciją apie nustatytų reikalavimų atitikimą, jis turės
sumokėti Pirkėjui arba Įgaliojusiajai organizacijai, jei Pirkimas atliekamas Įgaliojusios organizacijos vardu, 10
proc. Dalyvio Galutinio pasiūlymo kainos EUR be PVM dydžio baudą bei padengti Pirkėjo arba
Įgaliojusiosios organizacijos patirtus tiesioginius nuostolius, kiek jų nepadengia aukščiau nurodyta bauda.
Tiesioginiais nuostoliais bus laikomas kainos skirtumas tarp melagingą informaciją pateikusio Dalyvio
Galutinio pasiūlymo kainos EUR be PVM ir kito Dalyvio, pasiūlymų eilėje esančio po melagingą informaciją
pateikusio Dalyvio, Galutinio pasiūlymo kainos EUR be PVM.
12.5. Vertinami ir palyginami tik tie Galutiniai pasiūlymai, kurie atitinka Pirkimo sąlygose nurodytus
reikalavimus.
12.6. Galutiniai pasiūlymai bus vertinami vadovaujantis SPS 5 dalyje nurodytu kriterijumi.
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Tuo atveju, kai vertinimo kriterijus yra mažiausia
kaina

Tuo atveju, kai vertinimo kriterijus yra
ekonominis naudingumas

a)
Įvertinus Dalyvių Galutinius pasiūlymus,
Pirkėjas patvirtins Dalyvių Galutinių pasiūlymų eilę
kainų didėjimo tvarka bei nustatys Laimėjusį
Pasiūlymą.
b)
Laimėjusiu Pasiūlymu (jei SPS 2 dalyje
nurodyta, kad Pirkimo objektas skaidomas į dalis –
kiekvienai Pirkimo objekto daliai atskirai) bus
pripažintas Galutinis pasiūlymas, atitinkantis visus
Pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ir
kurio Galutinio pasiūlymo kaina EUR be PVM bus
mažiausia. Kai keli Galutiniai pasiūlymai pateikiami
vienodomis kainomis, sudarant Pasiūlymų eilę,
pirmesniu į šią eilę įrašomas Dalyvis, anksčiausiai
pateikęs Pirminį pasiūlymą.
c)
Tuo atveju, jei šio Pirkimo metu bus sudaroma
Preliminarioji sutartis, Laimėjusiais Pasiūlymais gali
būti pripažinti keli Galutiniai pasiūlymai (tokių
Pasiūlymų skaičius nurodomas SPS 1 dalyje),
atitinkantys visus Pirkimo dokumentuose nustatytus
reikalavimus ir kurių Galutinių pasiūlymų kainos EUR
be PVM bus mažiausios. Esant mažesniam Dalyvių
skaičiui, Laimėjusiais Pasiūlymais pripažįstami visi
Pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus atitinkantys
Pasiūlymai.

a)
Įvertinus Dalyvių Galutinius pasiūlymus,
Pirkėjas patvirtins Dalyvių Galutinių pasiūlymų eilę
ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka bei
nustatys Laimėjusį Pasiūlymą.
b)
Laimėjusiu Pasiūlymu (jei SPS 2 dalyje
nurodyta, kad Pirkimo objektas skaidomas į dalis –
kiekvienai Pirkimo objekto daliai atskirai) bus
pripažintas Galutinis pasiūlymas, atitinkantis visus
Pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ir
kuris bus ekonomiškai naudingiausias. Kai keli
Galutiniai pasiūlymai bus įvertinti vienodais balais,
sudarant Pasiūlymų eilę, pirmesniu į šią eilę
įrašomas Dalyvis, anksčiausiai pateikęs Pirminį
pasiūlymą.
c)
Tuo atveju, jei šio Pirkimo metu bus sudaroma
Preliminarioji sutartis, Laimėjusiais Pasiūlymais gali
būti pripažinti keli Galutiniai pasiūlymai (tokių
Pasiūlymų skaičius nurodomas SPS 1 dalyje),
atitinkantys visus Pirkimo dokumentuose nustatytus
reikalavimus ir kurie bus ekonomiškai naudingiausi.
Esant mažesniam Dalyvių skaičiui, Laimėjusiais
Pasiūlymais pripažįstami visi Pirkimo sąlygose
nustatytus reikalavimus atitinkantys Pasiūlymai.

12.7. Pirkėjas, nustatęs Pasiūlymų eilę ir priėmęs sprendimą dėl Laimėjusio Pasiūlymo ar priėmęs
sprendimą dėl Pirkimo procedūrų nutraukimo, informuoja apie tai suinteresuotus Dalyvius nedelsiant, tačiau
bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tokio sprendimo priėmimo dienos.
12.8. Bet kuriam Dalyviui pateikus raštišką prašymą nurodyti jo Pasiūlymo atmetimo priežastis, Pirkėjas
atsakys nedelsdamas, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo tokio prašymo
gavimo dienos.
12.9. Jei Dalyvis, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti Sutartį (Preliminariąją sutartį): 1) raštu atsisako tai padaryti,
2) atsisako pasirašyti Sutartį (Preliminariąją sutartį) pagal Pirkimo sąlygų terminus bei sąlygas, 3) nepasirašo
Sutarties (Preliminariosios sutarties) per nustatytą laikotarpį, 4) nepateikia Sąlygose nustatyto Sutarties
įvykdymo užtikrinimo (jei taikoma), laikoma, kad toks Dalyvis atsisakė pasirašyti Sutartį (Preliminariąją
sutartį). Tokiu atveju siūloma pasirašyti Sutartį (Preliminariąją sutartį) kitam Dalyviui, Pasiūlymų eilėje
esančiam po atsisakiusio sudaryti Sutartį Dalyvio (kitam Dalyviui, pasiūlymų eilėje esančiam pirmam po
Dalyvių, su kuriais buvo priimtas sprendimas sudaryti Preliminariąją Sutartį).
12.10. Tiekėjas, kuris mano, kad Pirkėjas nesilaikė Taisyklių ir (arba) kitų teisės aktų reikalavimų ir tuo
pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, turi teisę pateikti Pirkėjui pretenziją:
12.10.1. per 15 kalendorinių dienų nuo Pirkėjo pranešimo raštu apie jo priimtą sprendimą išsiuntimo
Tiekėjams dienos;
12.10.2. per 5 darbo dienas nuo paskelbimo apie Pirkėjo priimtiną sprendimą dienos, jei VPĮ, Taisyklėse ir
(ar) Pirkimo sąlygose nėra reikalavimo raštu informuoti Tiekėjus apie Pirkėjo priimtus sprendimus.
12.11. Siekiant užtikrinti vienodą Tiekėjo teikiamų prašymų aiškinimą, Tiekėjas, teikdamas Pirkėjui
pretenziją, turi aiškiai raštu nurodyti, kad jo teikiamas prašymas turi būti laikomas pretenzija.
12.12. Pirkėjas, gavęs Tiekėjo rašytinę pretenziją, nedelsdamas sustabdo Pirkimo procedūras, kol bus
išnagrinėta gauta pretenzija ir priimtas sprendimas. Jei pretenzija Pirkėjui pateikiama Aukciono metu, pirkimo
procedūros sustabdomos tik pasibaigus varžymuisi tarp Aukciono dalyvių. Tuo atveju, kai pretenzija
išnagrinėjama ir sprendimas priimamas Tiekėjo pretenzijos pateikimo dieną, Pirkimo procedūros nėra
stabdomos.
12.13. Pirkėjas išnagrinės pretenziją ir priims motyvuotą sprendimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo
pretenzijos gavimo dienos ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu informuos pretenziją pateikusį Tiekėją bei
suinteresuotus Dalyvius apie priimtą sprendimą bei Pirkimo procedūrų terminų pasikeitimą.
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13.
SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) TERMINAI IR SĄLYGOS
13.1. Sutartis (Preliminarioji sutartis) bus sudaroma su Laimėjusiu Dalyviu.
13.2. Jei SPS 2 dalyje nurodyta, kad Pirkimo objektas skaidomas į dalis – kiekvienai Pirkimo objekto daliai
bus sudaromos atskiros Sutartys (Preliminariosios sutartys).
13.3. Informacija apie Pirkimo būdą pateikiama SPS 1 dalyje.
Tuo atveju, kai vykdomas supaprastintas mažos
vertės pirkimas arba, kai vienintelis suinteresuotas
dalyvis yra tas, su kuriuo sudaroma Sutartis, arba
kitais VPĮ numatytais atvejais
Sutarties (Preliminariosios sutarties)
atidėjimo terminas netaikomas.

Tuo atveju, kai vykdomas supaprastintas pirkimas,
kurio vertė viršija mažos vertės pirkimų ribą, išskyrus
VPĮ numatytus atvejus

sudarymo

Sutartis (Preliminarioji sutartis) su Laimėjusiu Dalyviu
bus sudaroma ne anksčiau kaip praėjus 15 dienų
nuo šių BPS 12.7 punkte nurodyto pranešimo
išsiuntimo dienos išskyrus tą atvejį, kai vienintelis
suinteresuotas Dalyvis yra tas, su kuriuo sudaroma
Sutartis (Preliminarioji sutartis), ir nėra kitų
suinteresuotų Dalyvių.

13.4. Sutartis (Preliminarioji sutartis) turi atitikti Laimėjusio Dalyvio Galutinį pasiūlymą, Pirkimo sąlygas ir
kitus reikalavimus, nustatytus Dalyviams.
13.5. Laimėjęs Dalyvis, su kuriuo bus sudaryta Sutartis (Preliminarioji sutartis), neturės teisės perduoti savo
įsipareigojimų pagal Sutartį (Preliminariąją sutartį) trečiajam asmeniui be raštiško Pirkėjo arba Įgaliojusios
organizacijos sutikimo.
13.6. Preliminarioji sutartis bus sudaroma vadovaujantis Preliminariosios sutarties projekto nuostatomis (jei
sudaroma).
13.7. Sutartis bus sudaroma vadovaujantis Sutarties BD ir Sutarties SD nuostatomis.
14.
PAPILDOMOS INFORMACIJOS PATEIKIMAS
14.1. Informacija apie Pirkimo vykdymo būdą ir priemones, kuriomis vykdomas pirkimas, pateikiama SPS 1
dalyje.
Tuo atveju, kai vykdomas skelbiamas pirkimas

Tuo atveju, kai vykdomas neskelbiamas pirkimas

a)
Pirkėjas raštu atsakys į kiekvieno Tiekėjo
rašytinį prašymą ne vėliau kaip likus 2 darbo
dienoms iki galutinės Pirminių pasiūlymų pateikimo
dienos, jei toks prašymas yra gautas ne vėliau kaip
likus 4 darbo dienoms iki galutinės Pirminių
pasiūlymų pateikimo dienos (jei nenumatyta kitaip
SPS 1 dalyje). Prašymas paaiškinti šias Sąlygas turi
būti pateiktas CVP IS priemonėmis;

b)
Bet kuris Pirkimo sąlygų paaiškinimas,
atsakant į atitinkamą Tiekėjo prašymą, yra
perduodamas visiems Tiekėjams, kurie yra
prisiregistravę šiame Pirkime CVP IS, nenurodant
minėtą prašymą atsiuntusio Tiekėjo ir skelbiamas
CVP IS kartu su kitais Pirkimo dokumentais;

a)
Pirkėjas raštu atsakys į kiekvieno Tiekėjo
rašytinį prašymą ne vėliau kaip darbo dieną,
einančią prieš galutinę Pirminių pasiūlymų
pateikimo dieną, jei toks prašymas yra gautas ne
vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki galutinės
Pirminių
pasiūlymų
pateikimo
dienos
(jei
nenumatyta kitaip SPS 1 dalyje). Prašymas
paaiškinti šias Sąlygas turi būti pateiktas tomis
pačiomis
priemonėmis,
kuriomis
vykdomas
Pirkimas;
b)
Bet kuris Pirkimo sąlygų paaiškinimas,
atsakant į atitinkamą Tiekėjo prašymą, yra
perduodamas tomis pačiomis priemonėmis,
kuriomis vykdomas Pirkimas, visiems Tiekėjams,
kuriems yra pateiktos Pirkimo sąlygos, nenurodant
minėtą prašymą atsiuntusio Tiekėjo;

c)
Pirkėjas turi teisę peržiūrėti (patikslinti) Pirkimo
sąlygas savo iniciatyva iki galutinės Pirminių
pasiūlymų pateikimo dienos. Bet kurie tokie
patikslinimai siunčiami visiems Tiekėjams, kurie yra
prisiregistravę šiame Pirkime CVP IS, ne vėliau kaip
likus 2 darbo dienoms iki galutinės Pasiūlymų
pateikimo dienos (išskyrus, kai Pirkimo sąlygos
tikslinamos dėl Pirminių pasiūlymų pateikimo termino
nukėlimo) ir skelbiami CVP IS kartu su kitais Pirkimo

c)
Pirkėjas turi teisę peržiūrėti (patikslinti)
Pirkimo sąlygas savo iniciatyva iki galutinės
Pirminių pasiūlymų pateikimo dienos. Bet kurie
tokie patikslinimai siunčiami visiems Tiekėjams,
kuriems yra pateiktos Pirkimo sąlygos, ne vėliau
kaip darbo dieną, einančią prieš galutinę Pirminių
pasiūlymų pateikimo dieną (išskyrus, kai Pirkimo
sąlygos tikslinamos dėl Pirminių pasiūlymų
pateikimo termino nukėlimo);

11

Tuo atveju, kai vykdomas skelbiamas pirkimas

Tuo atveju, kai vykdomas neskelbiamas pirkimas

dokumentais;
d)
Tuo atveju, kai Pirkėjas Tiekėjams pateikia
Pirkimo sąlygų patikslinimus ir negali užtikrinti, kad
Tiekėjai gautų tokius patikslinimus ne vėliau kaip
likus 2 darbo dienoms iki galutinės Pirminių
pasiūlymų pateikimo dienos (išskyrus, kai Pirkimo
sąlygos tikslinamos dėl Pirminių pasiūlymų pateikimo
termino nukėlimo), tuomet Pirkėjas nukelia galutinį
Pirminių pasiūlymų pateikimo terminą, suteikdamas
pakankamai laiko Tiekėjams susipažinti su tokiais
patikslinimais, rengiant savo Pasiūlymus. Pranešimai
apie galutinio Pirminių pasiūlymų pateikimo termino
nukėlimą išsiunčiami visiems Tiekėjams, kurie yra
prisiregistravę Pirkime CVP IS ir skelbiamas CVP IS
kartu su kitais Pirkimo dokumentais.

d)
Tuo atveju, kai Pirkėjas Tiekėjams pateikia
Pirkimo sąlygų patikslinimus ir negali užtikrinti, kad
Tiekėjai gautų tokius patikslinimus ne vėliau kaip
darbo dieną, einančią prieš galutinę Pirminių
pasiūlymų pateikimo dieną (išskyrus, kai Pirkimo
sąlygos tikslinamos dėl Pirminių pasiūlymų
pateikimo termino nukėlimo), tuomet Pirkėjas
nukelia galutinį Pirminių pasiūlymų pateikimo
terminą, suteikdamas pakankamai laiko Tiekėjams
susipažinti su tokiais patikslinimais, rengiant savo
Pasiūlymus. Pranešimai apie galutinio Pirminių
pasiūlymų pateikimo termino nukėlimą išsiunčiami
visiems Tiekėjams, kuriems yra pateiktos Pirkimo
sąlygos.

__________________________
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