PATVIRTINTA
Stonaičių socialinės globos namų direktoriaus
2014 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr.V- 26
TEKSTILĖS GAMINIŲ
MAŽOS VERTĖS VIEŠOJO PIRKIMO SĄLYGOS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Stonaičių socialinės globos namai (toliau – Globos namai) tekstilės gaminių
pirkimą vykdo vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo (Žin.,
1996, Nr. 84-2000; 2008, Nr. 81-3179, 2009 Nr. 93-3986) ir Globos namų Supaprastintų
viešųjų pirkimų taisyklių, paskelbtų Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje
(toliau-CVP IS) nuostatomis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (Žin., 2000, Nr. 742262) (toliau – Civilinis kodeksas), kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės
aktais.
2. Pirkimas elektroninis (tik CVP IS priemonėmis) atliekamas laikantis
lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo, proporcingumo
principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų. Priimant sprendimus dėl
konkurso sąlygų, vadovaujamasi racionalumo principu. Skelbimas apie pirkimą
paskelbtas CVP IS, adresu: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt
3. Globos namai nėra PVM mokėtojai.
4. Globos namų kontaktinis darbuotojas Sigitas Valaiša, tel./faks.: (8 448) 51 221,
el. paštas: sigitas@stonpensionat.eu
II. PIRKIMO OBJEKTAS
5. Šis pirkimas į dalis neskaidomas.
6. Numatomi preliminarūs tekstilės gaminių kiekiai 24 mėn. pateikti
pridedamoje techninėje specifikacijoje.
7. Prekės turi būti tiekiamos 24 mėnesius nuo pirkimo sutarties pasirašymo
dienos. Prekių tiekėjas tekstilės gaminius turi atvežti savo transportu į Stonaičių
socialinės globos namus, Babrungo g. 12 Stonaičių k. Plungės r.sav. pagal užsakymą.
III. KAINODAROS TAISYKLĖS
8. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuota transporto, draudimo,
sandėliavimo, ir kitos išlaidos, taip pat pridėtinės vertės mokestis. Prekių kaina gali būti
perskaičiuojama pasikeitus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio dydžiui.
Perskaičiuotą kainą sutarties šalys įformina šalių atstovų pasirašomu papildomu
susitarimu.
9. Pagrindinės apmokėjimo už pristatytas prekes sąlygos: apmokėjimas per
30 dienų nuo PVM sąskaitos – faktūros gavimo dienos, o sutrikus finansavimui ne dėl
Globos namų kaltės apmokėjimo terminas gali būti pratęstas iki 60 dienų.
IV. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

10. Teikėjas, pageidaujantis dalyvauti pirkime, turi atitikti šiuos minimalius
kvalifikacijos reikalavimus (1 lentelė):
Eil. Nr.
10.1.

Kvalifikacijos reikalavimai
Tiekėjas (fizinis asmuo) arba
tiekėjo (juridinio asmens) vadovas
ar ūkinės bendrijos tikrasis narys
(nariai), turintis (turintys) teisę
juridinio asmens vardu sudaryti
sandorį, ir buhalteris (buhalteriai)
ar kitas (kiti) asmuo (asmenys),
turintis (turintys) teisę surašyti ir
pasirašyti tiekėjo apskaitos
dokumentus, neturi teistumo (arba
teistumas yra išnykęs ar
panaikintas), dėl tiekėjo (juridinio
asmens) per pastaruosius 5 metus
nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs
apkaltinamasis teismo nuosprendis
už dalyvavimą nusikalstamame
susivienijime, jo organizavimą ar
vadovavimą jam, už
kyšininkavimą, tarpininko
kyšininkavimą, papirkimą,
sukčiavimą, kredito, paskolos ar
tikslinės paramos panaudojimą ne
pagal paskirtį ar nustatytą tvarką,
kreditinį sukčiavimą, mokesčių
nesumokėjimą, neteisingų
duomenų apie pajamas, pelną ar
turtą pateikimą, deklaracijos,
ataskaitos ar kito dokumento
nepateikimą, nusikalstamu būdu
gauto turto įgijimą ar realizavimą,
nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar
turto legalizavimą. Dėl tiekėjo iš
kitos valstybės nėra priimtas ir
įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo
nuosprendis už 2004 m. kovo 31 d.
Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo
darbų, prekių ir paslaugų pirkimo
sutarčių sudarymo tvarkos
derinimo 45 straipsnio 1 dalyje
išvardytuose Europos Sąjungos

Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys
dokumentai
Išrašas iš teismo sprendimo arba
Informatikos ir ryšių departamento prie
Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės
įmonės Registrų centro Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nustatyta
tvarka išduotas dokumentas,
patvirtinantis jungtinius kompetentingų
institucijų tvarkomus duomenis, arba
atitinkamos užsienio šalies institucijos
dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip
60 dienų iki pasiūlymų pateikimo
termino pabaigos. Jei dokumentas
išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo
terminas ilgesnis nei pasiūlymų
pateikimo terminas, toks dokumentas jo
galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
(pateikiamas skenuotas dokumentas
elektroninėje formoje)

10.2.

teisės aktuose apibrėžtus
nusikaltimus.
Tiekėjas yra įregistruotas teisės
aktų nustatyta tvarka

10.3.

Tiekėjas turi teisę verstis ta veikla,
kuri reikalinga pirkimo sutarčiai
įvykdyti.

10.4.

Tiekėjas atitinka VPĮ 91 str.
reikalavimus

Registracijos pažymėjimo tinkamai
patvirtinta kopija
(pateikiamas skenuotas dokumentas
elektroninėje formoje)
Leidimo, licencijos ar įstatų dalies
tinkamai patvirtinta kopija, liudijanti,
kad tiekėjas gali verstis veikla,
reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti
(pateikiamas skenuotas dokumentas
elektroninėje formoje)
VPT išduotos pažymos tinkamai
patvirtinta kopija, kad tiekėjas atitinka
VPĮ 91 str. reikalavimus
(pateikiamas skenuotas dokumentas
elektroninėje formoje)

*Pastabos:
1) 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;
2) dokumentų kopijos yra tvirtinamos tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant
žodžius „Kopija tikra“ ir pareigų pavadinimą, vardą (vardo raidę), pavardę, datą ir
anspaudą (jei turi);
3) užsienio valstybių tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus 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“ (Žin., 2006, Nr. 118-4477) ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija
dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo (Žin., 1997, Nr. 681699).
11. Vietoj 1 lentelės 10.1, 10.2., 10.3 punktuose nurodytų dokumentų tiekėjas gali
pateikti Viešųjų pirkimų tarnybos ar kompetentingos užsienio institucijos, jei jos išduota
pažyma patvirtina atitiktį pirmiau nustatytiems reikalavimams, išduotą pažymą
(pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje ). Perkančioji organizacija
turi teisę paprašyti tiekėjo, kad jis pristatytų pažymos originalą.
12. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis
pateikė melagingą informaciją, kurią perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis
teisėtomis priemonėmis.
V. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS
13. Pateikdamas pasiūlymą, tiekėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir
patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia
tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

14. Pasiūlymas turi būti pateikiamas tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant
CVP IS, pasiekiamoje adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt. Pasiūlymai, pateikti
popierinėje formoje arba ne Globos namų nurodytomis elektroninėmis priemonėmis, bus
atmesti kaip neatitinkantys pirkimo dokumentų reikalavimų.
15. Pasiūlymus gali teikti tik CVP IS registruoti tiekėjai (nemokama registracija
adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt).
16. 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 arba
pateikiant skaitmenines dokumentų kopijas. Pateikiami dokumentai ar skaitmeninės
dokumentų kopijos turi būti prieinami naudojant nediskriminuojančius, visuotinai
prieinamus duomenų failų formatus (pvz., pdf, jpg, doc ir kt.).
17. Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba. Jei
atitinkami dokumentai yra išduoti kita kalba, turi būti pateiktas tinkamai patvirtintas
vertimas į lietuvių kalbą. Vertimo patvirtinimas bus laikomas tinkamu, jei vertimas bus
patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu. Pateikiamas skenuotas dokumentas
elektroninėje formoje.
18. Tiekėjas savo pasiūlymą privalo parengti CVP IS pasiūlymo lango eilutėje
„Pasiūlymo kainos“ įrašydamas galutinę pasiūlymo kainą (visų siūlomų dalių bendrą kaina).
CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentai“ pateikdamas reikalaujamus
dokumentus. Pasiūlymo kaina yra laikoma tik ta kaina, kurią tiekėjas nurodė CVP IS
lange „Mano pasiūlymas“ lentelės dalyje (nuorodoje) „Siūloma kaina“ ir tame
pačiame lange, paspausdamas nuorodą „Pateikti pasiūlymą“, jį pateikė.
19. Pasiūlymą sudaro tiekėjo pateiktų duomenų, dokumentų elektroninėje formoje
CVP IS priemonėmis, visuma (Globos namai pasilieka sau teisę pareikalauti dokumentų
originalų), kurią sudaro :
19.1. konkurso sąlygose nurodyti minimalius kvalifikacijos reikalavimus
pagrindžiantys
dokumentai. (pateikiami skenuoti dokumentai elektroninėje formoje).
19.2. Tiekėjo sąžiningumo deklaracija. Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė,
šią deklaraciją užpildo ir pateikia kiekvienas ūkio subjektų grupės narys; (pateikiamas
skenuotas dokumentas elektroninėje formoje
19.3. užpildytą Pasiūlymo formą (pirkimo sąlygų 1 priedas). (pateikiami
skenuoti dokumentai elektroninėje formoje).
19.4. kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai. (pateikiami
skenuoti dokumentai elektroninėje formoje).
20. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų
grupės narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės
narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti. Laikoma, kad
tiekėjas pateikė daugiau kaip vieną pasiūlymą, jeigu tą patį pasiūlymą pateikė naudodamasis
CVP IS priemonėmis.
21. Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus
alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai)
bus atmesti.
22. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2014-04-24, 10 val. 00 min. (Lietuvos
Respublikos laiku) tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS. Tiekėjui CVP IS
susirašinėjimo priemonėmis paprašius, perkančioji organizacija CVP IS susirašinėjimo

priemonėmis patvirtina, kad tiekėjo pasiūlymas yra gautas ir nurodo gavimo dieną, valandą ir
minutę.
23. Tiekėjai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra
konfidenciali. Globos namų viešojo pirkimo komisija (toliau – vadinama Komisija), jos
nariai ar ekspertai ir kiti asmenys negali atskleisti tiekėjo pateiktos informacijos, kurią
tiekėjas nurodė kaip konfidencialią. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos
Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali.
24. Į paslaugos kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos
susijusios su sutarties vykdymu sandėliavimo, transportavimo, pakavimo ir kt.). Galutinė
pasiūlymo kaina turi būti išreikšta cento tikslumu, po kablelio nurodant ne daugiau kaip 2
ženklus.
25. Pasiūlymas galioja jame tiekėjo nurodytą laiką. Pasiūlymas turi galioti ne
trumpiau nei 90 dienų nuo pasiūlymų pateikimo dienos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo
galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.
26. Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, Globos namai turi teisę prašyti, kad
tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko.
27. Globos namai turi teisę pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą. Apie naują
pasiūlymų pateikimo terminą perkančioji organizacija paskelbia Viešųjų pirkimų įstatymo
nustatyta tvarka ir išsiunčia visiems tiekėjams, kurie prisijungė prie pirkimo. Apie naują
pasiūlymų pateikimo terminą Globos namai paskelbia CVP IS bei praneša tik CVP IS
priemonėmis prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams.
VI. PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS
28. Globos namai nereikalauja pasiūlymo galiojimo užtikrinimo.
VII. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪRA
29. Su CVP IS priemonėmis teiktais tiekėjų pasiūlymais pirminis susipažinimas
(toliau vadinamas Elektroninių vokų atplėšimo procedūra) vyks elektroniniu būdu
Stonaičių socialinės globos namuose, administracijos patalpose, Babrungo g. 12
Stonaičių k. Plungės r. sav. Viešojo pirkimo komisijos posėdžio, kuriame vyks
elektroninių vokų atplėšimo procedūra, pradžia – 2014 m. balandžio 24 d. 10 val. 00
min.
30. Susipažinimo su CVP IS priemonėmis teiktais pasiūlymais procedūroje gali
dalyvauti pasiūlymus pateikę tiekėjai ar jų įgalioti atstovai.
31. Globos namai pasiūlymus CVP IS priemonėmis pateikusiems ir to
pageidaujantiems tiekėjams praneša apie visus pateiktus pasiūlymus. Pranešime
pateikiama ši informacija:
31.1. pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas;
31.2. pasiūlyme pateikta kaina;
31.3. ar pasiūlymas pateiktas Globos namų nurodytomis CVP IS
priemonėmis;
31.4. CVP IS priemonėmis pateiktų pasiūlymų būklė: ar nebuvo
užregistruota neteisėtos prieigos prie CVP IS priemonėmis pateiktų pasiūlymų atvejų (jei
yra – jų skaičius);

32. Kiekvienas vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje dalyvaujantis tiekėjas ar
jo įgaliotas atstovas turi teisę asmeniškai susipažinti su viešai perskaityta informacija,
tačiau supažindindama su šia informacija Globos namai negali atskleisti tiekėjo
pasiūlyme esančios konfidencialios informacijos.
33. Tolesnes pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka
pirkimo komisija konfidencialiai, tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.

VIII. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR PASIŪLYMŲ
ATMETIMO PRIEŽASTYS
34. Konkursui pateiktus pasiūlymus nagrinėja ir vertina viešojo pirkimo
komisija (toliau – Komisija). Pasiūlymai nagrinėjami ir vertinami konfidencialiai,
nedalyvaujant pasiūlymus pateikusių tiekėjų atstovams.
35. Komisija tikrina tiekėjų pasiūlymuose pateiktų kvalifikacinių duomenų
atitikimą konkurso sąlygose nustatytiems minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams.
Jeigu Komisija nustato, kad tiekėjo pateikti kvalifikaciniai duomenys yra neišsamūs arba
netikslūs, ji privalo prašyti tiekėjo raštu CVP IS priemonėmis juos patikslinti. Jeigu
Globos namų prašymu tiekėjas nepatikslino pateiktų netikslių ir neišsamių duomenų apie
savo kvalifikaciją, Globos namai atmeta tokį pasiūlymą.
36. Globos namai gali raštu CVP IS priemonėmis prašyti, kad tiekėjai paaiškintų
savo pasiūlymus, tačiau ji negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pateikto pasiūlymo
esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių konkurso sąlygų
reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis konkurso salygų reikalavimus.
37. Globos namai, pasiūlymų vertinimo metu radę pasiūlyme nurodytos kainos
apskaičiavimo klaidų, raštu CVP IS priemonėmis, privalo paprašyti tiekėjų per jos
nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su
pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme
nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių
arba papildyti kainą naujomis dalimis.
38. Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir pirkimo komisijai paprašius raštu
CVP IS priemonėmis, tiekėjai privalo pateikti raštu CVP IS priemonėmis papildomus
paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės.
39. Jeigu pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža, Globos
namai turi teisę, o ketindama atmesti pasiūlymą – privalo, raštu CVP IS priemonėmis
pareikalauti iš tiekėjo raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo. Jeigu tiekėjas
nepateikia tinkamų kainos pagrįstumo įrodymų, Globos namai pasiūlymą privalo atmesti.
40. Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:
40.1. tiekėjas pasiūlymą ar jo dalį pateikė ne CVP IS priemonėmis;
40.2. pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitinka konkurso sąlygose nustatytų
minimalių kvalifikacijos reikalavimų arba perkančiosios organizacijos prašymu
nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją CVP IS
priemonėmis;

40.3. pasiūlymas neatitinka konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (tiekėjo
pateikta techninė specifikacija neatitinka konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų;
nepateikta Tiekėjo sąžiningumo deklaracija)
40.4. visų dalyvių, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos
per didelės, Globos namams nepriimtinos kainos;
40.5. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Komisijos prašymu
nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai
mažos kainos;
40.6. jei tiekėjas per Globos namų nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir
(ar) nepaaiškino pasiūlymo. Šiuo atveju jo pasiūlymas atmetamas kaip neatitinkantis
konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų.
40.7. jeigu tiekėjas neatitinka VPĮ 91 str. reikalavimų
41. Apie pasiūlymo atmetimą tiekėjas bus informuojamas raštu CVP IS
priemonėmis, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo atmesti pasiūlymus
priėmimo.
IX. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
42. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos litais.
43. Globos namų neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos
kriterijų.

X. PASIŪLYMŲ EILĖ IR SPRENDIMAS DĖL PIRKIMO SUTARTIES
SUDARYMO
44. Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato
pasiūlymų eilę. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi kainos didėjimo tvarka. Jeigu kelių
pateiktų pasiūlymų yra vienodos kainos, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę
įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas CVP IS priemonėmis pateiktas anksčiausiai.
45. Laimėjusiu pasiūlymas pripažįstamas Viešųjų pirkimų įstatymo bei šių
konkurso sąlygų nustatyta tvarka. Globos namai, priėmę sprendimą dėl laimėjusio
pasiūlymo, apie šį sprendimą nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas praneša
kiekvienam pasiūlymą pateikusiam tiekėjui CVP IS priemonėmis. Tais atvejais, kai
pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas
laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių konkurso sąlygų nuostatas.
Tiekėjams, kurių pasiūlymai neįrašyti į šią eilę, kartu su pranešimu apie pasiūlymų eilę
pranešama ir apie jų pasiūlymų atmetimo priežastis. Jei bus nuspręsta nesudaryti pirkimo
sutarties , minėtame pranešime nurodomos tokio sprendimo priežastys.
46. Konkursą laimėjęs tiekėjas privalo pasirašyti pirkimo sutartį per Globos namų
nurodytą terminą. Pirkimo sutarties atidėjimo terminas – 15 dienų laikotarpis, kuris
prasideda nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti pirkimo sutartį išsiuntimo iš Globos
namų suinteresuotiems dalyviams dienos ir kurio metu negali būti sudaroma pirkimo
sutartis. Pirkimo sutarčiai pasirašyti laikas gali būti nustatomas atskiru raštišku pranešimu
arba nurodomas pranešime apie laimėjusį pasiūlymą.

47. Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu atsisako sudaryti
pirkimo sutartį, iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties arba atsisako
pirkimo sutartį sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis
atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju Globos namai siūlo sudaryti pirkimo sutartį
tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal patvirtintą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio
sudaryti pirkimo sutartį.

XI. PRETENZIJŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA
48. Tiekėjas, kuris mano, kad Globos namai nesilaikė Viešųjų pirkimų įstatymo
reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, turi teisę iki pirkimo sutarties
sudarymo pareikšti pretenziją Globos namams dėl jų veiksmų ar priimtų sprendimų.
Pretenzijos pateikimas yra privaloma ikiteisminė ginčo nagrinėjimo stadija.
49. Pretenzija pateikiama
Globos namams raštu CVP IS susirašinėjimo
priemonėmis. Globos namai nagrinėja tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos iki
pirkimo sutarties sudarymo.

XII. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS
50. Pirkimo sutartis negali būti sudaroma, kol nesibaigė Viešųjų pirkimų įstatymo
nustatyti tiekėjų pretenzijų pateikimo ir ieškinio pareiškimo terminai, išskyrus atvejus,
kai pasiūlymą pateikia tik vienas tiekėjas.
51. Perkamos prekės – tekstilės gaminiai.
52. Kaina arba kainodaros taisyklės. Prekėms pirkti nustatomas fiksuotos kainos
apskaičiavimo būdas, nes pirkimo dokumentuose nurodomas pakankamai tikslus
paslaugų kiekis, kuris gali kisti ±10 proc. ir tiekėjas turi realias galimybes numatyti ir
įvertinti sutarties įvykdymo išlaidas bei gali prisiimti riziką dėl šių išlaidų dydžio. Prekių
kaina gali būti perskaičiuojama pasikeitus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės
mokesčio dydžiui. Perskaičiuotą kainą sutarties šalys įformina šalių atstovų pasirašomu
papildomu susitarimu.
53. Atsiskaitymų ir mokėjimų tvarka. Pirkėjas įsipareigoja atsiskaityti per 30
kalendorinių dienų po sąskaitos faktūros pateikimo , o sutrikus finansavimui ne dėl
Globos namų kaltės apmokėjimo terminas gali būti pratęstas iki 60 dienų.
55. Sutarties vykdymo užtikrinimas – netesybos:
55.1. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais, Tiekėjui raštu
pareikalavus Pirkėjas privalo sumokėti Tiekėjui už kiekvieną uždelstą dieną, 0,02 %
delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos.
55.2. Už atsisakymą pateikti prekes ar jų nepateikus suderintu laiku Tiekėjas
moka Pirkėjui 5 % baudą. Už pakartotiną atsisakymą pateikti prekes ar jų nepateikimą
suderintu laiku Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, raštu įspėjus apie tai
sutarties nevykdančią šalį ne vėliau kaip prieš dvi savaites.

Herbas arba prekių ženklas
(Tiekėjo pavadinimas)

1 priedas

(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)

Stonaičių socialinės globos namams
PASIŪLYMAS
DĖL TEKSTILĖS GAMINIŲ PIRKIMO
____________ Nr.______
(Data)
_____________
(Sudarymo vieta)
Tiekėjo pavadinimas
Tiekėjo adresas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
Telefono numeris
Fakso numeris
El. pašto adresas
Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1) supaprastinto mažos vertės pirkimo sąlygose pateiktose CVPIS;
2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Eil. Nr.

Mes siūlome šias prekes:
Pavadinimas

Mato vnt.

Preliminaru
s kiekis

Vieneto
kaina,
Lt be
PVM

Vieneto
kaina,
Lt su
PVM

Bendra
pasiūlymo kaina,
Lt su PVM

Bendra pasiūlymo kaina, Lt su PVM
Bendra pasiūlymo kaina su PVM –
Lt.
Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro _____________Lt.

Eil.
Nr.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Pateiktų dokumentų pavadinimas

Dokumento puslapių
skaičius

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų
pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

2 priedas
(Tiekėjo pavadinimas)
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją,
pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio
mokėtojas)

Stonaičių socialinės globos namams
TIEKĖJO DEKLARACIJA
_____________ Nr.______
(Data)
_____________
(Sudarymo vieta)

1. Aš, ______________________________________________________________ ,
(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)
tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a))_____________________________ ,
(Tiekėjo pavadinimas)
dalyvaujantis (-i) ______________________________________________________________
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
atliekamame _________________________________________________________________
(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo kodas, pirkimo būdas)
___________________________________________________________________________ ,
skelbtame ____________________________________________________________________________
(Leidinio pavadinimas, kuriame paskelbtas skelbimas apie pirkimą,
____________________________________________________________________________ ,
data ir numeris ir (arba) nuoroda į CVPIS)
nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, taip pat nėra padaręs
rimto profesinio pažeidimo (konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos
teisės aktų pažeidimo), už kurį tiekėjui (fiziniam asmeniui) yra paskirta administracinė nuobauda arba
tiekėjui (juridiniam asmeniui) – ekonominė sankcija, numatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose,
arba nuo šios sankcijos paskyrimo praėjo mažiau kaip vieneri metai.
2. Man žinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, pateiktas pasiūlymas
bus atmestas.
3. Tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta
tvarka.
4. Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildo kiekvienas
ūkio subjektas.

(Deklaraciją sudariusio asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

3 priedas
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2011 m. rusėjo 30 d. įsakymu Nr. 4-706

(Tiekėjo pavadinimas)

TIEKĖJO (JURIDINIO ASMENS, KITOS ORGANIZACIJOS AR JO (JOS)
PADALINIO) SĄŽININGUMO DEKLARACIJA

(Data, numeris)

(Vieta)

Aš,
(tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė)

vadovaujantis
(atstovaujantis)
(tiekėjo pavadinimas)

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

Man žinoma, kad jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, mano vadovaujamas

(atstovaujamas) ūkio subjektas atsakys įstatymų nustatyta tvarka.

(Deklaraciją teikiančio asmens pareigos)

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

PASTABA. Teikdami Tiekėjo sąžiningumo deklaraciją įsitikinkite, kad teikiate aktualios redakcijos formą (aktualią formą galima
rasti Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainės www.vpt.lt skyriaus „Teisinė informacija“ dalyje „Dokumentų formos“). Tiekėjo
sąžiningumo deklaracijos forma negali būti keičiama. Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildo
kiekvienas ūkio subjektas atskirai.

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 4-706

(Tiekėjo vardas, pavardė)

TIEKĖJO (FIZINIO ASMENS) SĄŽININGUMO DEKLARACIJA

(Data)

(Vieta)

Aš,
(tiekėjo vardas, pavardė)

dalyvaujantis perkančiosios organizacijos atliekamame viešajame pirkime, tvirtinu, kad:
1. nedaviau ir neketinu duoti perkančiosios organizacijos Viešojo pirkimo komisijos
nariams, ekspertams, perkančiosios organizacijos (įgaliotosios organizacijos) vadovams, valstybės
tarnautojams (darbuotojams) ar kitų tiekėjų atstovams pinigų, dovanų, nesuteikiau ir neketinu
suteikti jokių paslaugų ar kitokio atlygio už sudarytas ar nesudarytas sąlygas, susijusias su
palankiais veiksmais laimėti viešąjį pirkimą;
2. nedalyvauju Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 30-856)
5 straipsnyje nurodytuose draudžiamuose susitarimuose ir susitarimuose, pažeidžiančiuose Lietuvos
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) 3 straipsnyje ar
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo (Žin., 2011,
Nr. 85-4135) 6 straipsnyje nurodytus principus;
3. šiame viešajame pirkime veikiu nepriklausomai ir jeigu vienas ar keli ūkio subjektai, su kuriais
esu susijęs Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 12 dalyje nustatytais būdais, dalyvauja
tame pačiame viešajame pirkime ir pateikia savarankišką (-us) pasiūlymą (-us), jie laikytini mano
konkurentais;
4. perkančiosios organizacijos prašymu per jos nustatytą terminą pateiksiu ūkio subjektų, su kuriais
esu susijęs Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 12 dalyje nustatytais būdais, sąrašą.

Man žinoma, kad jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, aš atsakysiu įstatymų
nustatyta tvarka.

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

PASTABA. Teikdami Tiekėjo sąžiningumo deklaraciją įsitikinkite, kad teikiate aktualios redakcijos formą
(aktualią formą galima rasti Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainės www.vpt.lt skyriaus „Teisinė
informacija“ dalyje „Dokumentų formos“). Tiekėjo sąžiningumo deklaracijos forma negali būti keičiama.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil.
Nr.
1

Prekės, paslaugų ar
darbų pavadinimas
Užvalkalai antklodei

Kiekis
200

2

Paklodė

300

3

Neperšlampama
paklodė su guma
Užvalkalai
pagalvėms

40

4

300

5

Pagalvė

100

6

Antklodė

80

Pirkimo objekto savybės,
techninis aprašymas
Vienguliai, margi, 100%
medvilnė,
tankis
180/kv.m,
220x150
Viengulėms
lovoms,
margos,
100%
medvilnė,
220x150
100% medvilnė, skalbti
95 o C
Margi, 100% medvilnė,
70x70
Užpildas
100%
polistirolis, sintetinės granulės,
70x70
Užpildas trijų sluoksnių
100% polistirolis, sintetinės
granulės, 140x200

Pastaba: prekių kiekiai numatyti 2014-2015 metams (24 mėnesiams). Pirkimas elektroninis
pagal VPĮ 91 str. reikalavimus.

