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1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Viešoji įstaiga „Europos parkas“, kodas 286113360 (toliau – Pirk÷jas) įgyvendindama
projektą „Liubavo dvaro sodybos paviljono restauravimas ir pritaikymas kultūros ir viešosioms
reikm÷ms“ (07.1.1-CPVA-K-306-01-0002), bendrai finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių
fondų ir Lietuvos Respublikos l÷šomis, numato įsigyti Stalių gaminius Liubavo dvaro paviljonui.
1.2. Vartojamos pagrindin÷s sąvokos, apibr÷žtos Projektų administravimo ir finansavimo
taisykl÷se, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu
Nr. 1K-316 (toliau – Taisykl÷s).
1.3. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Taisykl÷mis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu
(toliau – Civilinis kodeksas), kitais teis÷s aktais bei konkurso sąlygomis.
1.4. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas Europos Sąjungos struktūrin÷s paramos svetain÷je
www.esinvesticijos.lt, 2019-05-21.
1.5. Pirkimas atliekamas konkurso būdu laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo,
abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų.
1.6. Konkursui neįvykus d÷l to, kad nebuvo gauta n÷ vieno Pirk÷jo nustatytus reikalavimus
atitinkančio tiek÷jo pasiūlymo, Pirk÷jas pasilieka teisę pakartotinį pirkimą vykdyti Taisyklių 461.1.
punkte nustatyta tvarka.
1.7. Šio pirkimų tikslas – sudaryti ekonomiškai pagrįstą pirkimo sutartį, leidžiančią
racionaliai naudojant tam skirtas l÷šas įsigyti Pirk÷jui reikalingas prekes, skirtas įgyvendinti
projektą „Liubavo dvaro sodybos paviljono restauravimas ir pritaikymas kultūros ir viešosioms
reikm÷ms“.
1.8. Pirk÷jo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiek÷jais ir gauti iš jų su pirkimo
procedūromis susijusius pranešimus yra Gintaras Karosas, adresas: Europos parkas, Joneikiškių k.,
LT–15148 Vilniaus r., tel.: +370 5 2377 077,
faksas +370 5 2377 077; el. paštas:
hq@europosparkas.lt ir gk@europosparkas.lt.

2. PIRKIMO OBJEKTAS
2.1. Perkamos prek÷s: stalių gaminiai Liubavo dvaro paviljonui (langai, durys, langin÷s
langams ir durims, laiptai), kurių kiekiai ir savyb÷s nustatytos pateiktoje technin÷je specifikacijoje
ir žiniaraščiuose (konkurso sąlygų 2 priedas).
2.2. Jei technin÷je specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus modelis
ar šaltinis, konkretus procesas ar prek÷s ženklas, patentas, tipai, konkreti kilm÷ ar gamyba, laikyti,
kad priimtini ir savo savyb÷mis lygiaverčiai objektai.
2.3. Šis pirkimas į dalis neskirstomas, tod÷l pasiūlymas turi būti pateiktas visam nurodytam
prekių kiekiui.
2.4. Prek÷s turi būti pagamintos ir pristatytos per 9 m÷nesius nuo prekių pirkimo-pardavimo
sutarties įsigaliojimo dienos. Prekių įstatymo (instaliavimo) paslaugos neperkamos.
2.5. Atsiradus nenumatytoms, nuo sutarties šalių valios nepriklausančioms aplinkyb÷ms,
prekių tiekimo terminas sutarties šalių rašytiniu sutikimu gali būti pratęstas ne ilgiau nei 2
m÷nesius.
2.6. Prekių pristatymo vieta – Malūno g. 23, Liubavo k., Vilniaus r., Lietuva
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3. TIEKöJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

3.1 Pirk÷jas netikrina tiek÷jų, dalyvaujančių pirkime, kvalifikacijos d÷l teis÷s verstis veikla.
Tiek÷jas privalo užtikrinti, pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.
4. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS
4.1 Pateikdamas pasiūlymą tiek÷jas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad
jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties
įvykdymui.
4.2 Pasiūlymas turi būti pateikiamas raštu, pasirašytas tiek÷jo arba jo įgalioto asmens.
4.3 Tiek÷jo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba.
4.4 Tiek÷jas kainos pasiūlymą privalo pateikti pagal konkurso sąlygų 1 priede pateiktą formą.
Pasiūlymas teikiamas užklijuotame voke. Ant voko turi būti užrašytas Pirk÷jo pavadinimas, adresas,
pirkimo pavadinimas, tiek÷jo pavadinimas ir adresas Ant voko taip pat gali būti užrašas „Neatpl÷šti
iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos“. Vokas su pasiūlymu grąžinamas jį atsiuntusiam
tiek÷jui, jeigu pasiūlymas pateiktas neužklijuotame voke.
4.4.1. Pasiūlymą tiek÷jas privalo teikti raštu užpildydamas pasiūlymo formą (konkurso
sąlygų 1 priedą),
4.5 Tiek÷jas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grup÷s
narys. Jei tiek÷jas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grup÷s narys dalyvauja
teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.
4.6 Tiek÷jas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą prekių apimtį.
4.7 Tiek÷jams n÷ra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiek÷jui pateikus alternatyvų
pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.
4.8 Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2019 m. geguž÷s m÷n. 31 d. 14 val. (Lietuvos
Respublikos laiku) atsiuntus jį paštu, per pasiuntinį ar tiesiogiai atvykus šiuo adresu: Viešoji įstaiga
„EUROPOS PARKAS“, Joneikiškių k., Vilniaus r., Lietuva. Tiek÷jo prašymu Pirk÷jas nedelsdamas
pateikia rašytinį patvirtinimą, kad tiek÷jo pasiūlymas yra gautas, ir nurodo gavimo dieną, valandą ir
minutę.
4.9 . Pirk÷jas neatsako už pašto v÷lavimus ar kitus nenumatytus atvejus, d÷l kurių pasiūlymai
nebuvo gauti ar gauti pav÷luotai. Pav÷luotai gauti pasiūlymai neatpl÷šiami ir grąžinami tiek÷jui
registruotu laišku.
4.10 Pasiūlymuose nurodoma prekių kaina pateikiama eurais, turi būti išreikšta ir apskaičiuota
taip, kaip nurodyta šių konkurso sąlygų 1 priede. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visas
kainos sud÷tines dalis, į techninius reikalavimus ir pan. darbų kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai
ir visos tiek÷jo išlaidos.
4.11 Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 90 dienų. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo
galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.
4.12 Kol nesibaig÷ pasiūlymų galiojimo laikas, Pirk÷jas turi teisę prašyti, kad tiek÷jai pratęstų
jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiek÷jas gali atmesti tokį prašymą.
4.13 Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui Pirk÷jas turi teisę jį pratęsti. Apie naują
pasiūlymų pateikimo terminą Pirk÷jas praneša raštu visiems tiek÷jams, gavusiems konkurso sąlygas
bei paskelbia apie tai Europos Sąjungos fondų investicijų svetain÷je www.esinvesticijos.lt.
4.14 Tiek÷jas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo
pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas
galiojančiu, jeigu Pirk÷jas jį gauna pateiktą raštu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
4.15 . Pirk÷jas nereikalauja pasiūlymo galiojimo užtikrinimo.
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5. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS
5.1
Pirk÷jas atsako į kiekvieną Tiek÷jo rašytinį prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas, jeigu
prašymas gautas ne v÷liau kaip prieš 3 darbo dienas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino
pabaigos. Į laiku gautą tiek÷jo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas Pirk÷jas atsako ne v÷liau kaip
per 2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir ne v÷liau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų
pateikimo termino pabaigos. Pirk÷jas, atsakydamas tiek÷jui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems
kitiems tiek÷jams, kuriems jis pateik÷ konkurso sąlygas, bet nenurodo, kuris tiek÷jas pateik÷
prašymą paaiškinti konkurso sąlygas.
5.2 Nesibaigus pasiūlymų pateikimo, bet ne v÷liau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų
pateikimo termino pabaigos, Pirk÷jas turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso
sąlygas.
5.3 Jei paskelbus kvietimą dalyvauti pirkime yra keičiama pasiūlymams parengti reikalinga
informacija, taip pat kai Tiek÷jams teikiami dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) (pavyzdžiui,
keičiami ir (ar) tikslinami kvalifikacijos reikalavimai), Pirk÷jas Taisyklių 458 punkte nustatyta
tvarka paskelbia pakeistą kvietimą dalyvauti pirkime.
5.4 Pirk÷jas nerengs susitikimų su tiek÷jais d÷l pirkimo dokumentų paaiškinimų.
5.5 Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas Pirk÷jo ir
Tiek÷jo susirašin÷jimas yra vykdomas šiame punkte nurodytu adresu paštu, elektroniniu paštu,
faksu. Tiesioginį ryšį su tiek÷jais įgalioti palaikyti: Gintaras Karosas , +370 5 2377 077, faksas
+370 5 2377 077; el. paštas: hq@europosparkas.lt ir gk@europosparkas.lt.

6. PASIŪLYMŲ NAGRINöJIMAS IR VERTINIMAS
6.1 Vokų atpl÷šimo procedūra vyks 2019 m. geguž÷s 31 d. 14 val. 00 min. (Lietuvos
Respublikos laiku), dalyviams nedalyvaujant.
6.2 Pirk÷jas užtikrina, kad pateiktuose pasiūlymuose pateiktos kainos nebus sužinotos
anksčiau nei pasiūlymų pateikimo terminas, nurodytas Konkurso sąlygų 6.1 punkte.
6.3 Pasiūlymų nagrin÷jimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, tiek÷jams ar
jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.
6.4 Komisija nagrin÷ja:
6.4.1. ar tiek÷jai pasiūlyme pateik÷ visus duomenis, dokumentus ir informaciją, apibr÷žtą
šiose konkurso sąlygose ir ar pasiūlymas atitinka šiose konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus;
6.4.2. ar nebuvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos;
6.5 Iškilus klausimams d÷l pasiūlymų turinio ir Komisijai raštu paprašius šiuos duomenis
paaiškinti arba patikslinti, tiek÷jai privalo per Komisijos nurodytą protingą terminą, kuris negali
būti trumpesnis nei 3 darbo dienos, pateikti raštu papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo
esm÷s.
6.6 Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo
klaidų, ji privalo raštu paprašyti tiek÷jų per jos nurodytą protingą terminą ištaisyti pasiūlyme
pasteb÷tas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atpl÷šimo pos÷džio metu paskelbtos
kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiek÷jas neturi teis÷s atsisakyti kainos
sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.
6.7 Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija turi teisę, o
ketindama atmesti pasiūlymą – privalo tiek÷jo raštu paprašyti per Komisijos nurodytą protingą
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terminą pateikti neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą, įskaitant ir detalų kainų sud÷tinių
dalių pagrindimą.
6.8 Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais.
6.9 Pirk÷jo neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.
7. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS
7.1 Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:
7.1.1. tiek÷jas pateik÷ daugiau nei vieną pasiūlymą (atmetami visi tiek÷jo pasiūlymai);
7.1.2. pasiūlymas (jei vykdomos derybos - galutinis pasiūlymas) neatitiko konkurso sąlygose
nustatytų reikalavimų (tiek÷jo pasiūlyme nurodytas pirkimo objektas neatitinka reikalavimų,
nurodytų technin÷je specifikacijoje, ir kt.) arba dalyvis, Pirk÷jo prašymu, nekeisdamas pasiūlymo
esm÷s, nepaaiškino arba nepatikslino savo pasiūlymo;
7.1.3. tiek÷jas per Pirk÷jo nurodytą terminą neištais÷ aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino
pasiūlymo;
7.1.4. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiek÷jas Pirk÷jo prašymu nepateik÷ raštiško
kainos sud÷tinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrind÷ neįprastai mažos kainos;
7.1.5. tiek÷jas pateik÷ melagingą informaciją, kurią Pirk÷jas gali įrodyti bet kokiomis
teis÷tomis priemon÷mis;
7.1.6. tiek÷jo, kurio pasiūlymas neatmestas d÷l kitų priežasčių, buvo pasiūlyta per didel÷,
Pirk÷jui nepriimtina pasiūlymo kaina.
7.2 Apie pasiūlymo atmetimą tiek÷jas informuojamas raštu.
8. DERYBOS
8.1 Jei Pirk÷jo netenkina pateikti pasiūlymai, Komisijos sprendimu tiek÷jai gali būti
kviečiami deryboms.
8.2 Derybos yra vykdomos su visais tiek÷jais, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti. Derybų metu
tiek÷jams pateikiama ta pati informacija. Derybų rezultatai įforminami protokolu, kurie rengiami
atskiri kiekvienam tiek÷jui.
8.3 Derybos gali būti vykdomos d÷l visų perkamų prekių charakteristikų, įskaitant kainą,
kokybę, komercines sąlygas ir technologinius aspektus. Nesiderama d÷l minimalių reikalavimų,
taikomų pirkimo objektui, tiek÷jų kvalifikacijai, tiek÷jų pasiūlymams, šių pasiūlymų vertinimo
kriterijų ir esminių pirkimo sutarties sąlygų.
8.4 Komisija, įvertinusi tiek÷jų kvalifikaciją ir pasiūlymus, visiems tiek÷jams, kurių
pasiūlymai nebuvo atmesti, raštu nurodys laiką, kada reikia atvykti į derybas arba pateikti derybų
pasiūlymą elektroninio ryšio priemon÷mis (elektroniniu paštu).
8.5 Derybų procedūrų metu Komisija tretiesiems asmenims neatskleidžia jokios iš teik÷jo
gautos informacijos be jo sutikimo. Derybos vykdomos su kiekvienu tiek÷ju atskirai, derybos
protokoluojamos. Derybų protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas ir tiek÷jo, su kuriuo der÷tasi,
įgaliotas atstovas. Jei tiek÷jas ar jo įgaliotas atstovas neatvyko į derybas, Komisija surašo protokolą,
kuriame nurodo apie tiek÷jo neatvykimą, ir jį pasirašo visi komisijos nariai.
8.6 Derybų galutiniai pasiūlymai yra šalių pasirašyti derybų protokolai bei pirminiai
pasiūlymai, kiek jie nebuvo pakeisti derybų metu. Galutiniai pasiūlymai vertinami šiose pirkimo
sąlygose nustatyta tvarka.
8.7 Baigus derybas ir įvertinus galutinius pasiūlymus patvirtinama galutin÷ pasiūlymų eil÷.
Jei tiek÷jas neatvyko į derybas, sudarant galutinę konkurso pasiūlymų eilę, vertinamas pirminis
neatvykusio tiek÷jo pasiūlymas.
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9. SPRENDIMAS DöL LAIMöTOJO NUSTATYMO
9.1 Išnagrin÷jusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų
eilę. Pasiūlymai šioje eil÷je surašomi kainos did÷jimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra
vienodos kainos nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiek÷jas, kurio pasiūlymas
įregistruotas anksčiausiai.
9.2 Tais atvejais, kai pasiūlymą pateik÷ tik vienas tiek÷jas, pasiūlymų eil÷ nenustatoma ir jo
pasiūlymas laikomas laim÷jusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių konkurso sąlygų nuostatas.
9.3 Mažiausią kainą pasiūlęs tiek÷jas yra skelbiamas laim÷jusiu konkursą ir jis kviečiamas
sudaryti sutartį, nurodant laiką iki kada reikia sudaryti sutartį.
9.4 Jeigu tiek÷jas, kurio pasiūlymas pripažintas laim÷jusiu, raštu atsisako sudaryti pirkimo
sutartį arba iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, arba atsisako pirkimo sutartį
sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisak÷ sudaryti pirkimo
sutartį. Tuo atveju Komisija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiek÷jui, kurio pasiūlymas pagal sudarytą
pasiūlymų eilę yra pirmas po tiek÷jo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.
10. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS
10.1
. Pirkimo sutartis pasirašoma su laim÷jusį pasiūlymą pateikusiu tiek÷ju šiose
konkurso sąlygose nustatytomis sąlygomis, vadovaujantis Taisykl÷mis ir Civiliniu kodeksu;
Pirkimo-pardavimo sutarties projektas pateikiamas 3 priede.
10.2 Sudarant pirkimo sutartį, negali būti keičiama laim÷jusio tiek÷jo galutinio pasiūlymo
kaina ir esmin÷s sąlygos, taip pat Pirk÷jo pirkimo pradžioje nustatytos esmin÷s pirkimo sąlygos,
išskyrus šių sąlygų 8 punkte nustatyti atvejai (jei taikoma);
10.3 Pirkimo sutarties įvykdymas užtikrinamas Civiliniame kodekse nustatytu prievolių
įvykdymo užtikrinimo būdu – netesybos (bauda). Užtikrinimo vert÷ – 10 proc. nuo tiek÷jo
pasiūlyme nurodytos bendros pirkimo sutarties kainos (pirkimo sutarties kainos su PVM).
10.4 Vykdant pirkimo sutartį, esmin÷s pirkimo sutarties sąlygos keičiamos nebus, jeigu:
10.4.1. jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, kurios, jeigu būtų nustatytos pirkimo
dokumentuose, būtų suteikusios galimybę dalyvauti pirkimo procedūrose kitiems, nei dalyvavo,
tiek÷jams;
10.4.2. jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, d÷l kurių, jeigu jos būtų nustatytos pirkimo
dokumentuose, laim÷jusiu pasiūlymu gal÷tų būti pripažintas kito, nei pasirinktas, tiek÷jo
pasiūlymas;
10.4.3. pirkimo objektas yra pakeičiamas taip, kad į keičiamą pirkimo sutartį įtraukiamos
naujos (papildomos) prek÷s, paslaugos ar darbai;
10.4.4. ekonomin÷ sutarties pusiausvyra pasikeičia asmens, su kuriuo sudaryta sutartis, naudai
taip, kaip nebuvo nustatyta pirmin÷s sutarties sąlygose.
11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
11.1
Tiek÷jams pasiūlymų rengimo ir dalyvavimo konkurse išlaidos neatlyginamos.
11.2
Pirk÷jas bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo
procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Pri÷męs sprendimą nutraukti
pirkimo procedūras, Pirk÷jas ne v÷liau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo pri÷mimo apie šį
sprendimą praneša visiems pasiūlymus pateikusiems tiek÷jams, o jeigu pirkimo procedūros

6

nutraukiamos iki galutinio pasiūlymo pateikimo termino, visiems konkurso sąlygų ir pirkimų
dokumentų paprašiusiems tiek÷jams.
11.3
Pirk÷jas, ne v÷liau kaip per 3 darbo dienas po pirkimo sutarties sudarymo,
informuoja raštu visus pasiūlymus pateikusius tiek÷jus apie pirkimo sutarties sudarymą,
nurodydamas tiek÷ją su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis, bei jo pasiūlytą kainą.
11.4
Informacija, pateikta pasiūlymuose, išskyrus nurodytą konkurso sąlygų 11.3 p.,
tiek÷jams ir tretiesiems asmenims, išskyrus asmenis, administruojančius ir audituojančius ES fondų
l÷šų naudojimą, neskelbiami.
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Konkurso sąlygų
1 priedas

PASIŪLYMAS
DöL STALIŲ GAMINIŲ LIUBAVO DVARO PAVILJONUI
____________ Nr.______
(Data)

_____________
(Sudarymo vieta)

Tiek÷jo pavadinimas
Tiek÷jo adresas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavard÷
Telefono numeris
El. pašto adresas
Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1) konkurso skelbime, paskelbtame svetain÷je www.esinvesticijos.lt 2019-05-21;
2) konkurso sąlygose;
3) kituose pirkimo dokumentuose, jų paaiškinimuose, papildymuose.
Taip pat patvirtiname, kad mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir, kad mes
nenusl÷p÷me jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname,
kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame susiję su jokia kita šiame konkurse
dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi.
Suprantame, kad išaišk÷jus aukščiau nurodytoms aplinkyb÷ms būsime pašalinti iš šio konkurso ir
mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

Mes siūlome:
Eil.
Nr.

Prekių pavadinimas

Kieki
s

1

2

3

4

1.

DURYS

1.1.

Lauko dviv÷r÷s durys
LD-1
Langin÷s 1.1. lauko
dviv÷r÷ms durims DL-2

2

vnt.

2

vnt.

1.2.

Mato
vnt.

Vieneto
kaina,
Eur (be
PVM)
5

Vieneto
kaina,
Eur (su
PVM)
6

Kaina, Eur
(be PVM)

Kaina, Eur
(su PVM)

7

8

8

Eil.
Nr.

Prekių pavadinimas

Kieki
s

1

2

3

4

4

vnt.

Langas L-1

8

vnt.

8

vnt.

2.3.

Langin÷s 2.1.langams
LL-1
Langas L-2

1

vnt.

2.4.

Langas L-3

1

vnt.

3.
3.1.

LAIPTAI

1

vnt.

1.3.

Vidin÷s durys VD-1

2.
2.1.

LANGAI

2.2.

Vidaus laiptai

Mato
vnt.

Vieneto
kaina,
Eur (be
PVM)
5

Vieneto
kaina,
Eur (su
PVM)
6

Kaina, Eur
(be PVM)

Kaina, Eur
(su PVM)

7

8

IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina)

Bendra

pasiūlymo

kaina

su

PVM

žodžiais_______________________________________________.
Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.
Siūlomos prek÷s visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.
Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

(Tiek÷jo arba jo įgalioto asmens pareigų
pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas, pavard÷)
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Konkurso sąlygų
2 priedas

TECHNINö SPECIFIKACIJA
STALIŲ GAMINIŲ
LIUBAVO DVARO PAVILJONUI
1. ĮVADINö INFORMACIJA
1.1.

Pirk÷jas.

Viešoji įstaiga „Europos parkas“ (toliau – Pirk÷jas) įsteigta 1993 m. Pagrindin÷ veikla – muziejų
veikla ir istorinių vietų bei pastatų saugojimas. Adresas: Europos parkas, Joneikiškių k., LT-15148
Vilniaus r.; tel./faksas: +370 5 2377 077, el. paštas: hq@europosparkas.lt.
Pirk÷jas numato įsigyti pagal šią techninę specifikaciją pagamintus stalių gaminius (toliau –
Prek÷s). Pirkimas skirtas įgyvendinti projektą „Liubavo dvaro sodybos paviljono restauravimas ir
pritaikymas kultūros ir viešosioms reikm÷ms“ (07.1.1-CPVA-K-306-01-0002), bendrai finansuojamą
Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos l÷šomis.
Pirk÷jas su pasirinktu prekių tiek÷ju pasirašys prekių pirkimo-pardavimo sutartį, kurios
neatskiriama dalis bus ši technin÷ specifikacija.
2. BENDRIEJI IR SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
2.1.

Bendrieji reikalavimai medžiagoms, darbo metodikai ir kiti reikalavimai

1.

Medin÷s dalys

Gaminama pagal XIX a. pavyzdžius. Siekiant atkurti pirminį
vaizdą, remiamasi išlikusiomis nuotraukomis. Spalva, profiliai,
kiti vizualiniai ir konstruktyviniai sprendimai gamybos stadijoje
derinami su Pirk÷ju.

2.

Metalin÷s dalys

Klasikin÷s išvaizdos furnitūra. Langų bent viena dalis varstoma.
Metalinių dalių vizualinis ir konstruktyvinis sprendimas prieš
gaminant suderinamas su Pirk÷ju.

3.

Stiklas

Naudojamas viengubas skaidrus stiklas. Lango sudalinimas
pasiekiamas atskirus stiklo segmentus montuojant į lango sąvaros
r÷mus, medinius apvadus.

4.

Matmenys

Matmenys prieš gaminant gaminius turi būti tikslinami ir
suderinami su Pirk÷ju.

5.

Garantinis laikotarpis

Ne mažiau kaip 5 metai.
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2.2.

Specialieji reikalavimai.

Eil. Nr.

Prekių pavadinimas

Kiekis

1

2

3

Mato
vnt.
4

1.

DURYS

1.1.

Lauko dviv÷r÷s durys LD-1

2

vnt.

1.2.

Langin÷s
1.1.
lauko
dviv÷r÷ms durims DL-2

2

vnt.

1.3.

Vidin÷s durys VD-1

4

vnt.

Žiūr. Durų sąnaudų žiniaraštis
SP-1081-15-TP-SA_SŽ-1

2.

LANGAI

2.1.

Langas L-1

8

vnt.

2.2.

Langin÷s 2.1.langams LL-1

8

vnt.

2.3.

Langas L-2

1

vnt.

2.4.

Langas L-3

1

vnt.

Žiūr. Langų žiniaraštis
SP-1081-15-TP-SA_SŽ-2
Žiūr. Langinių žiniaraštis
SP-1081-15-TP-SA_SŽ-3
Žiūr. Langų žiniaraštis
SP-1081-15-TP-SA_SŽ-2
Žiūr. Langų žiniaraštis
SP-1081-15-TP-SA_SŽ-2

3.

LAIPTAI

3.1.

Vidaus laiptai

1

vnt.

Reikalavimai gaminiams
5

Žiūr. Durų sąnaudų žiniaraštis
SP-1081-15-TP-SA_SŽ-1
Žiūr. Langinių žiniaraštis
SP-1081-15-TP-SA_SŽ-3

Žiūr. Vidaus laiptų žiniaraštis
SP-1081-15-TP-SA_SŽ-5

3. KITI REIKALAVIMAI PREKIŲ TIEKIMUI
3.1. Stalių gaminiai turi būti pilnai parengti įstatymui (instaliavimui) vietoje.
3.2. Prek÷s turi maksimaliai atitikti Pirk÷jo poreikius, turi būti kokybiškos ir patiektos laiku. Prekių
tiek÷jas turi atsižvelgti į Pirk÷jo nuomonę / pasiūlymus / pageidavimus / teis÷tus reikalavimus ir
bendradarbiauti su Pirk÷jo paskirtais darbuotojais. Sukurto produkto visos autorin÷s teis÷s perduodamos
pirk÷jui.
3.3. Prek÷s turi būti pagamintos laikantis visų galiojančių įstatymų ir teis÷s aktų reikalavimų.
3.4. Prekių atitikimą technin÷s specifikacijos reikalavimams tvirtins Pirk÷jas, pasirašydama prekių
perdavimo-pri÷mimo aktą.
4. PRIEDAI.
4.1. Žiniaraščiai SP-1081-15-TP-SA_SŽ-1; SP-1081-15-TP-SA_SŽ-2; SP-1081-15-TP-SA_SŽ-3; SP1081-15-TP-SA_SŽ-5 ir planas SP-1081-15-SK_B-04 (5 lapai).
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LAUKO DURU ztN|ARASTIS
GA[,4INIO ESKIZAS
NR,
GAMINYS IS PAS IATO ]SORES

KIEKIS

PASTABOS

2

Dviveres laukines p!lies medienos, Ulingines d!rys,
da:omos atrnosferos poverkiui atspariais da:ais
(gruntavimas, da:ymas). Duq furnitttra (vyriai, fiksavimo ir
uzrakinimo detales) - pagatXtX a. pavyzd:ius.

GAMINYS IS PASTATOVIDAUS

LD.,I

PASTABOS: 1. SPALVA IR GAMINIU KONSTRUKCIJA DERINTI SU PROJEKTO AUToRIUI\,I; IMEDIENA
GILUMINIAI IMPREGNUOJAI\,,]A
ANTISEPTIKAiS, SANDARlNllviul UZTIKRtNTt NAUDoJAt\4os TARPtNES tR TtK pATtKlt\4U GAMtNToJU
FURNITORA.

2. VtSU GAt\4tNtV MAT|\.4ENtS ItKSLINTt VtETOJE.
3, APRASYMA ZIORETI IECHN. SPECIFIKACUOSE; MONTAVIIVAS VYKDOIuAS PAGAL
GAI/INTOJO INSTRUKCIJAS.

vtDAUS DURrJ ztN|ARAST|S
NR.

GAI\,1INIO ESKIZAS

2

GAr\,itNto

NYS
BXH

I\,4ATIV E

PASTABOS

Dviveres vidines pavillono durys pusies medienos, flingines,
dazytos. Durq furnitora (vyfiai, fiksavimo detales), gaminama
pagal XIX a. palyzd:ius.

1200p250

VD-1

J

KIEKIS

STATINIO PROJEKTO PAVAD N]MAS

UAB,,SENAMIESEIO PROJEKTAf

DOK,
NR,
A1132/388C

R. Buitkus

31729t0014 SK PDV R. Survilaite-Stanuliend
Autoraus G. Karosas

D. Kazakevidiend
KALBOS

S

IAryTOJAS / UZSAKOVAS

,

Liubavo dvaro sodybos paviljono restauravimas ir
prjtaikymas kult!ros ir viesosioms relkmems
20141
20181

201A

2018

STAT N O NR IR PAVAO N MAS

Liubavo dvaro sodybos (unik. nr. 899) paviljonas
DOKI]MENTO PAVADINIIVAS

LAIDA

1

Durq sqnaudq :iniaraStis

10
DOKUMENTO2Yi,|UO

VSl,,Europos parkas"

LT

sP-1081-'1s-TP-SA SZ-1

1

LANGU KtEKtu ZtrutRRRSrts

NR.

GAI\,|IN IO

GAI\IINIO ESKIZAS

1320x 1920

L-1

1430

r.

I

NYS
BXH

I\,,IATI!1E

KIEKIS

PASTABOS

I

Vienvdriai, varstomi (anl hijq \,yriq), viengubi.
Atskiri vjengubo stiklrt lakitai montuojami I
sudalinlus lango savaros medtnius remus.
PuSies medrenos langar. palanges. apvadai.
Langai daiomi atmosferos poveikiui atspanars
dazais,grJFtavtmas dazymas).LangiriJ tu.n tura
(vyiai, fiksavimo lr uZrakinimo detales) gaminama
pagalXlX a. pawzdzius.

i

850x1210

Vienvdriai, varstomi, viengubi, pusies
medienos langai, palanges, apvadai. Langai
daiomi atmosferos poveikiui atspariais daiaas
(9flrntavimas. da:y-as). I argrntq fu n tira (vynai,
fiksavimo ir u:rak nimo detales) gaminama pagal
XIX a. pavyzd:ius-

500x350

Vienveriai, varstomi, viengubi pu6ies
medienos langai, palangds, apvadai. Langaj
daZomi atmosferos poveikiui atspariajs
daiais.Langiniq furnitira (\yrlai, fiksavimo ir
u:rakinirno detales) gaminama pagalXlX a.
pavyzdiius.

IFIL
5ooT\ D-..

L-3

1

c.)

,.50

PASTABOS: 1. SPALVAIR GAIUINIV KONSTRUKCIJA, DERINTI SU PROJEKTO AUTORIUMI; MEDIENA GILIJMINIAI IMPREGNUOJAI\,4A
ANT|sEPT|KAls, SANDARINt[,tut uzTtKRtNt - NAUDoJAMoS TARptNES tR TtK pATtK \ru cAMtNroJU
FURNITORA.
2. APRASYNIA zt0RETr

rEcHN. spEcrFtKAcuosE; [,4oNTAVIMAS y/KDorvrAs, eAGAL GArllNToJo

TNSTRUKCTJAS.

3. PRIEs cAl\,'llNANT, cAMlNlU t\4Ar[/ENls TlKSLtNTI vtEToJE: l\ /KDZtus Ktrus srATyBos DARBUS (pATtKSLtNUs
ESAI\4IJ ANGV MATMENIS).
4. PRIES cA[,4lNANT vlsus cAt\4tNtV pRoFrLrus, JV BANDrNtus - RUoSrNtus DERtNTt NAT0RoJE su pRoJEKTo
AUTORIUMI, PRIREIKUS. KOREGUOTI,
5, VIZUALIAI GAMINIAI TURI ATITIKTI ISTORINEI FOTOFIKSACIJAI.

STAIINIO PROJEKTO PAVAO N]MAS

DOK.
NR.
A1132/388C
31729tO012

UAB..SENAMIESEIo PRoJEKTAI,

R. Buitkus

20181

SK PDV R. Survilaite-Stanuliene

2018

1

Autorius G. Kafosas

2018

1

D. Kazakevidiena
KALBOS

Liubavo dvaro sodybos paviljono restauravimas ir
pritaikymas kultoros ir vieSosioms reikmems

sTA'lYToJAs / uzsAKovAs

2018

Liubavo dvaro sodybos (unik. nr. 899) paviljonas
OOKUII/|ENTO PAVADIN MAS

LAIDA
Langq ZrniaraStis

1

DOKUMENTO2YMUO

VSl,,Europos parkas"

LT

sP-1081-15-TP-SA sZ-2

LAPAS
1

LANG|NtU KtEKtU ztN|ARAST|S
NR.

GAI\,4INIO ESKIZAS

GAMINIO
GAMINYS IS PASTATO ISORES

10,,,,

1

KIEKIS

PASTABOS

8

Paviljonolangines garnjnarnos pagai iSlikusiE fotografiq. Langines
puSies medienos, filinginio tipo. Langines da:omos atmosferos
poveikiui atspafiais medienos da:ais (gruntavimas, da:ymas).
Langiniq f!mitilra (\,,yriai, fiksavimo ir uirakinimo detales) gaminama
pagat XtX a. pavyzd:ius.

GAMINYS IS PASTAIO
VIDAUS

frn

LL-1

@1
ru
ll!!.
;Qll_
'@,r,u,

Paviljono langines gaminamos pagal iSlikusjq fotogratijq. Langines
puSies medienos. Langines da:omos atmosferos poveikiui alsDariais

2.

DL.2

2

medienos da2ais (gruntaumas, da2ymas). La.lgtntq fu.nitJra (Wnal
tksavimo ir uirakinimo detales) gaminama pagalXtX a. pa\,yzd:ius.
Dunl langines turi papijdomE tanksta.

PASTABOS: 1. SPALVA IR GAMINIU KONSTRUKCIJA, DERINTI SU PROJEKTO AUTORIUMI; MEDIENA GILUI\iIINIAI IIVPREGNUOJAIVA
ANTlsEPTlKAls, SANDARINtMUt uzTtKRrNTt- NAUDoJAT\ros rARptNEs tR TtK pATiK \ru GAMtNToJU
FURNITURA,
2. APRASYMAztURETI TECHN. sPEctFrKActJosE; [,,roNTAVlvAs

vyKDotvAs, pAGAL cAt\4tNToJo tNSTRUKCIJAS.
3. PRIES GAI\,4lNANI, GAI\4lNIU MAT|\,4ENts rtKSL|NTl vtEToJE: lvyKDzrus Ktrus srAryBos DARBUs (pATtKsLtNUS
ESAn/U ANGU t\,lATt\4ENtS).
4. PRIEs GAMINANT vlsus cAMlNlV PRoFlLlus, JU BANDrNrus - RUoStNtus DER|NTt NAT0RoJE su pRoJEKro
AUTORIUI\,4I. PRIREIKUS. KOREGUOTI,
5. VIZUALIAI GAIVIINIAI TURJ ATITIKTI ISTORINEI FOTOFIKSACIJAI.

STAIINIO PROJEKTO PAVAD NiMAS

DOK,
NR.

UAB

A1132/388C

R. Buitkus

)1729t0012

Liubavo dvaro sodybos paviljono restauravimas ir
pritaikymas kulturos ir viesosioms reikmems
20'1810

SK PDV R. Survilaite-Stanuliene

20181

Autorius G. Karosas

20181

Arch.
KALBOS

"sENAMIEs.Io

PRoJEKTAI.

D. Kazakeviaiene

STATYTOJAS / UTSAKOVAS

STATINIO NR IR PAVADIN MAS

Liubavo dvaro sodybos (unik. nr. 899) paviljonas
DOKUMENTO PAVAD N]MAS

LAIDA
Langiniq ZiniaraStis

2018 10
DOKUIVENTO2YMUO

VSl,,Europos parkas"

LT

sP-1081-1s-Tp-sA sZ-3

1

vTDAUS LATPTU ZtrutnReSrts
GAI\IINIO ESKIZAS

NR.

PJUV s

M,

KIEKIS

APRASYN,IAS

6.

1 VNT.

Laiptalj pasioge - pusiniai, impregnuoiiantisepilka s it anlipirenais,
dalinaida:yti med enaiskirtais da:ais, pagalXlX a. pavyzd:ius.

c-c

:20

!

(6

NR,

(6.6) Laitasija

-

(6.5) Laiptrl

,-'pakopos

(6.4) Laiptq pirma
pakopa Det. L

-;-l

(6.3) Kampuotis
EPDM geomembrar
16.1.) Betonas

420t25
6.2) Armavimas

tlt

210 s500/'150/'150

i

GA]\4INIO SITUACIJA PLANE

2
LL-1

LD-2

LL-1

D

tJ

L)

LDVD-

LL-1

LL-1
A I n\-

iF;;;+!
ril. u tiF-

l-z-;

|!4

t(-

?:

LL-,1

EO.Oo0t

- -::

l,F--LL-1

l2!oaj

VD.1

@

1762

ii'r'.,,1

LD.1

A
tt

_D-2

I

PtRN,lo AUKSTo PLANAS, [.t

1:1oo/,-;

1
STAT N O PROJEKIO PAVADIN

KVAL.
DOK.
NR.
41132/388C

20181

11729t0012 SK PDV R- Survilaite-Stanuliend

20181

Autorius G. Karosas

20181

D. Kazakevi6iend
KALBOS

STATYTOJAS / UZSAKOVAS

VSI ,,Europos parkas"

LT

i'AS

Liubavo dvaro sodybos paviljono restauravimas ir
oritaikvmas kulturos ir viesosioms reikmdms

UAB "SENAMIESEIO PROJEKTAT

R. Buitkus

\z

2018

Liubavo dvaro sodybos (unik. nr.899) paviljonas
DOKUMENTO PAVADLN MAS

LAIDA

Vrdaus larptq ZrniaraStis
10
DOKU'\AENTO 2Y

M

I]O

sP-1081-15-TP-SA sz-s

L-APAS
1
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Konkurso sąlygų
3 priedas

PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr. ___
2019 m. ______________

Viešoji įstaiga „EUROPOS PARKAS“ (Joneikiškių k., LT-15148 Vilniaus r.,
kodas 286113360, PVM mok÷tojo kodas LT861133610) (toliau – Užsakovas),
atstovaujama prezidento Gintaro Karoso, veikiančio pagal įstaigos įstatus,
ir
_________________________________________________ (toliau – Tiek÷jas), atstovaujama
________________________, veikiančio(-ios)______________________ pagal _______________,
toliau abi kartu vadinamos šalimis, sudar÷ šią sutartį:
Stalių gaminiai Liubavo dvaro paviljonui
1.
SUTARTIES DALYKAS
1.1 Sutarties dalykas yra prekių gamyba ir pristatymas: Stalių gaminiai Liubavo dvaro paviljonui,
atitinkantys sutarties 1 priede „Technin÷ specifikacija“ įtvirtintus reikalavimus (toliau – prek÷s, stalių
gaminiai).
1.2 Prek÷s turi būti pristatytos šiuo adresu: Malūno g. 23, Liubavo k., Vilniaus r., Lietuva.
1.3 Ši sutartis skirta įgyvendinti projektą „Liubavo dvaro sodybos paviljono restauravimas ir
pritaikymas kultūros ir viešosioms reikm÷ms“ (07.1.1-CPVA-K-306-01-0002), bendrai finansuojamą
Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos l÷šomis.
2.
SUTARTIES VYKDYMO PRADŽIA IR PREKIŲ TIEKIMO TERMINAI
2.1. Sutarties įsigaliojimo pradžia laikoma Užsakovo parašo data. Sutarties vykdymo pradžia yra
sutarties įsigaliojimo data.
2.2. Prek÷s turi būti pagamintos ir pilnai parengtos instaliavimui pristatytos su Užsakovu suderintu
laiku, bet ne v÷liau kaip per 9 m÷nesius nuo sutarties įsigaliojimo.
2.3. Atsiradus nenumatytoms, nuo šalių valios nepriklausančioms aplinkyb÷ms, šalių rašytiniu
sutarimu prekių tiekimo terminas gali būti pratęstas ne ilgiau kaip 2 (du) m÷nesius.
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2.4. Garantinių įsipareigojimų terminas: 5 (penki) metai nuo prekių pri÷mimo-perdavimo akto
pasirašymo dienos.

3.
PREKIŲ KAINA IR MOKöJIMO SĄLYGOS.
3.1.
Sutarties kaina yra:
Bendra sutarties kaina be PVM
________ EUR (suma žodžiais )
PVM (21 %) suma

________ EUR (suma žodžiais )

Bendra sutarties kaina (sutarties kaina
be PVM + PVM)

________ EUR (suma žodžiais )

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.
3.2.
3.3.

Apmok÷jimas vykdomas eurais į sutarties 12 punkte nurodytą Tiek÷jo sąskaitą banke.
Mok÷jimai atliekami tokia tvarka:

Mok÷jimai

1-as tarpinis
mok÷jimas

2-as tarpinis
mok÷jimas

3-ias tarpinis
mok÷jimas

Galutinis
mok÷jimas

Tarpiniai mok÷jimai
Pristatytos prek÷s, pateikiami
dokumentai
Abiejų šalių pasirašytas tarpinis prekių
Suma be
pri÷mimo-perdavimo aktas, sąskaita- PVM
faktūra / PVM sąskaita-faktūra
Pristatytos ir priimtos prek÷s: langai
Prekių vert÷:
Mok÷tina suma:
Abiejų šalių pasirašytas tarpinis prekių
Suma be
pri÷mimo-perdavimo aktas, sąskaita- PVM
faktūra / PVM sąskaita-faktūra
Pristatytos ir priimtos prek÷s: lauko
durys
Prekių vert÷:
Mok÷tina suma:
Abiejų šalių pasirašytas tarpinis prekių
Suma be
pri÷mimo-perdavimo aktas, sąskaita- PVM
faktūra / PVM sąskaita-faktūra
Pristatytos ir priimtos prek÷s: vidaus
durys ir laiptai
Prekių vert÷:
Mok÷tina suma:
Galutinis mok÷jimas
Abiejų šalių pasirašytas Galutinis Suma be
prekių pri÷mimo-perdavimo aktas, PVM
sąskaita-faktūra / PVM sąskaita-faktūra
galutiniam mok÷jimui
Pristatytos ir priimtos prek÷s: langin÷s
Prekių vert÷:

Suma
PVM
(21 %) suma

Suma su PVM

PVM
(21 %) suma

Suma su PVM

PVM
(21 %) suma

Suma su PVM

PVM
(21 %) suma

Suma su PVM
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Mok÷tina suma:
Prekių vert÷ iš viso:
Mok÷tina suma iš viso:

3.4.

SN

Pasikeitus PVM tarifui, sutarties kaina yra perskaičiuojama vadovaujantis šia formule:
T
(S − A)
SN = A + S
× (1 + N )
T
100
(1 + S )
100
- perskaičiuota bendra sutarties kaina (su PVM)

S S - bendra sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo
A – įvykdytų sutartinių įsipareigojimų (pristatytų prekių) kaina (su PVM) iki perskaičiavimo
TS - senas PVM tarifas (procentais)

TN - naujas PVM tarifas (procentais).
3.5.
3.6.

Sutarties kaina d÷l kitų mokesčių ar d÷l kainų lygio pasikeitimo nebus perskaičiuojama.
Užsakovas įsipareigoja sumok÷ti Tiek÷jui už faktiškai patiektas prekes ir prekių pri÷mimoperdavimo aktu priimtas prekes per 14 (keturiolika) dienų nuo abiejų šalių pasirašyto pri÷mimoperdavimo akto pagrindu išrašytos sąskaitos–faktūros pateikimo Užsakovui dienos.

4.

ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1.

Šia sutartimi Tiek÷jas įsipareigoja:
4.1.1. Tinkamai ir kokybiškai pagaminti stalių gaminius pagal sutarties 1 priede „Technin÷
specifikacija“ įtvirtintas specifikacijas ir reikalavimus, laiku pristatyti prekes Užsakovui į vietą,
numatytą sutarties 1.2. punkte.
4.1.2. Laikytis prekių tiekimo terminų ir reikalavimų, įtvirtintų sutarties 1 priede „Technin÷
specifikacija“.
4.1.3. Prisiimti prekių žuvimo ar sugedimo riziką iki prekių pri÷mimo-perdavimo akto
pasirašymo momento.
4.1.4. Laikytis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso bei kitų su Tiek÷jo sutartinių
įsipareigojimu vykdymu susijusių Lietuvos Respublikoje galiojančių teis÷s aktų nuostatų ir užtikrinti,
kad jų laikytųsi jo darbuotojai ir kiti atstovai.
4.1.5. Tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus numatytus sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos
Respublikos teis÷s aktuose.
4.2.
Tiek÷jas turi vykdyti teis÷tus Užsakovo nurodymus.
4.3.
Tiek÷jas visus dokumentus ir informaciją, gautą pagal sutartį, laiko konfidencialia ir be
išankstinio raštiško Užsakovo leidimo neturi teis÷s Užsakovo pateiktų dokumentų ar informacijos
perduoti trečiajai šaliai sutarties galiojimo metu ir po jos pasibaigimo, išskyrus Lietuvos Respublikos
įstatymuose numatytus atvejus.
4.4.
Tiek÷jas užtikrina, kad bet kokio pobūdžio informacija (bet kokioje laikmenoje) kuri jam/jo
darbuotojams tapo žinoma sutarties vykdymo metu yra laikoma konfidencialia ir jos atskleidimas
suteikia teisę reikalauti žalos atlyginimo.
4.5.
Šia sutartimi Užsakovas įsipareigoja:
4.5.1. Suteikti informaciją, reikalingą Tiek÷jui tinkamai atlikti šia sutartimi prisiimtus
įsipareigojimus.
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4.5.2. Laiku pristatytas kokybiškas prekes, atitinkančias sutarties 1 priede „Technin÷
specifikacija“ nurodytus reikalavimus, priimti ir už jas sumok÷ti Tiek÷jui sutartyje numatyta tvarka.
4.5.1. Tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus numatytus sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos
Respublikos teis÷s aktuose.
5.
ŠALIŲ ATSAKOMYBö
5.1.
Jei ne d÷l Tiek÷jo kalt÷s Užsakovas v÷luoja sumok÷ti Tiek÷jui, Tiek÷jas nuo 3.6. punkte
nurodyto termino pabaigos turi teisę be oficialaus įsp÷jimo prad÷ti skaičiuoti 0,04 % dydžio delspinigius
nuo laiku nesumok÷tos sumos už kiekvieną termino praleidimo dieną.
5.2.
Tiek÷jo sutartinių įsipareigojimų vykdymas užtikrinamas šiais prievolių užtikrinimo būdais:
Tiek÷jui neįvykdžius savo įsipareigojimų ar netinkamai įvykdžius savo įsipareigojimus, Užsakovas
pasilieka teisę reikalauti baudos sutarties įvykdymo užtikrinimo sumai – Tiek÷jas moka 10 proc. dydžio
netesybas nuo bendros sutarties kainos.
5.3.
Delspinigių ar baudos sumok÷jimas neatleidžia šalių nuo prievolių pagal šią sutartį tinkamo
įvykdymo.
6.
INTELEKTINöS NUOSAVYBöS TEISöS
6.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teis÷s, įgytos vykdant sutartį, įskaitant autorines ir kitas
intelektin÷s ar pramonin÷s nuosavyb÷s teises, yra Užsakovo nuosavyb÷.
6.2. Tiek÷jas garantuoja nuostolių atlyginimą Užsakovui d÷l bet kokių reikalavimų, kylančių d÷l autorių
teisių, patentų, licencijų, br÷žinių, modelių, prek÷s pavadinimų ar prek÷s ženklų naudojimo, kaip
numatyta sutartyje, išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas atsiranda d÷l Užsakovo kalt÷s.
7.
NENUGALIMA JöGA (FORCE MAJEURE)
7.1. Atsiradus nenugalimos j÷gos (force majeure) aplinkyb÷ms, šalys atleidžiamos nuo sutartinių
įsipareigojimų įvykdymo. Šalys turi ne v÷liau kaip per 5 (penkias) dienas tinkamai informuoti apie šių
aplinkybių atsiradimą.
7.2. Jei nenugalimos j÷gos aplinkyb÷s neišnyksta per 10 (dešimt) dienų nuo jų atsiradimo momento,
šalys gali nutraukti sutartį ir nei viena iš šalių neteks teis÷s reikalauti atlyginti nuostolių.
7.3. Nustatant ir sprendžiant kitus klausimus, susijusius su nenugalimos j÷gos (force majeure)
aplinkyb÷mis, vadovaujamasi Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 1996 07 15 nutarimu Nr. 840
patvirtintomis „Atleidimo nuo atsakomyb÷s, esant nenugalimos j÷gos (force majeure) aplinkyb÷mis“,
taisykl÷mis.
8.
SUTARTIES GALIOJIMO, NUTRAUKIMO TVARKA IR TEISINöS PASEKMöS
8.1. Sutartis galioja iki abiejų sutarties šalių įsipareigojimų įvykdymo.
8.2. Kiekviena šalis turi teisę nutraukti šią sutartį vienašališkai, pranešdama kitai šaliai raštiškai
prieš 15 (penkiolika) darbo dienų iki nutraukimo termino. Tokiu atveju, šalis, kurios iniciatyva
nutraukta sutartis, atlygina kitai šaliai visus d÷l to patirtus nuostolius.
9.
GINČŲ SPRENDIMO TVARKA
9.1. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp šalių d÷l šios sutarties vykdymo, sprendžiami
dvišalių derybų būdu.
9.2. Nepavykus ginčo išspręsti derybomis per 30 (trisdešimt) dienų, kilęs ginčas bet kurios šalies
iniciatyva perduodamas spręsti Lietuvos Respublikos teismui pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

20

9.3. Nepaisydamos to, kad ginčas yra nagrin÷jamas teisme, šalys ir toliau vykdo savo sutartinius
įsipareigojimus, jeigu nesusitarta kitaip.
10. KITOS SĄLYGOS
10.1. Ši sutartis yra sudaryta dviem egzemplioriais lietuvių kalba – po vieną kiekvienai sutarties šaliai.
Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.
10. 2. Šios sutarties priedai sudaro neatskiriamą šios sutarties dalį.
10. 3. Sutartyje neaptartais atvejais sutartis neatliekant naujos pirkimo procedūros gali būti keičiama tik
jei toks keitimas atitiktų Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Finansų ministro
įsakymu Nr. 1K-316, reikalavimus ir neprieštarautų EK Aiškinamojo komunikato d÷l Bendrijos teis÷s,
taikomos sudarant sutartis, kurioms netaikomos arba tik iš dalies taikomos viešųjų pirkimų direktyvos
(OL 2006 C 179, p. 2), nuostatoms.
10.4. Vykdant pirkimo sutartį, esmin÷s pirkimo sutarties sąlygos keičiamos nebus, jeigu:
10.4.1. jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, kurios, jeigu būtų nustatytos pirkimo
dokumentuose, būtų suteikusios galimybę dalyvauti pirkimo procedūrose kitiems, nei dalyvavo,
tiek÷jams;
10.4.2. jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, d÷l kurių, jeigu jos būtų nustatytos pirkimo
dokumentuose, laim÷jusiu pasiūlymu gal÷tų būti pripažintas kito, nei pasirinktas, tiek÷jo pasiūlymas;
10.4.3. pirkimo objektas yra pakeičiamas taip, kad į keičiamą pirkimo sutartį įtraukiamos naujos
(papildomos) prek÷s, paslaugos ar darbai;
10.4.4. ekonomin÷ sutarties pusiausvyra pasikeičia asmens, su kuriuo sudaryta sutartis, naudai
taip, kaip nebuvo nustatyta pirmin÷s sutarties sąlygose.
11. SUTARTIES PRIEDAI
11.1. Prie sutarties pridedami šie priedai:
11.1.1. 1 Priedas: Technin÷ specifikacija;
11.1.2 2 Priedas: Tiek÷jo pasiūlymas.
11.2 Laikoma, kad sutarties priedai vienas kitą paaiškina. Kiekvienas paskesnis eil÷s priedas turi
žemesnę juridinę galią nei prieš jį nurodytas dokumentas. Neaiškumo ar prieštaravimo atveju jais
vadovaujamasi aukščiau nurodyta eil÷s tvarka.
12. SUTARTIES ŠALIŲ REKVIZITAI
UŽSAKOVAS

TIEKöJAS

Viešoji įstaiga „Europos parkas“
Kodas 286113360
PVM mok÷tojo kodas LT861133610
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
Europos parko g. 300, Joneikiškių k., Vilniaus r.
A.s. Nr. LT14 7044 0600 0383 8427
tel. 8 5 2377 077, faksas: 8 5 2377 077
el. paštas: hq@europosparkas.lt

[Tiek÷jo rekvizitai]
[pavadinimas]
Kodas [kodas]
PVM mok÷tojo kodas [kodas]
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
[adresas korespondencijai]
A.s. Nr. [atsiskaitomosios sąskaitos Nr.]
tel.:
, faksas:
el. paštas:

Pasirašančiojo vardas, pavard÷

Pasirašančiojo vardas, pavard÷
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.................................................................
Pareigos ..................................................
Parašas ...................................................
Data.....................................................
A.V.

..................................................................
Pareigos ...................................................
Parašas .....................................................
Data......................................................
A.V.
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