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1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1 Uždaroji akcinė bendrovė „Litpolstar“ (toliau vadinama – Pirkėjas) įgyvendindama projektą
"Robotikos technologijų diegimas UAB „Litpolstar“ gamybos skaitmeninimo procese" (Nr. 03.3.1-LVPA-K854-01-0043), bendrai finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos lėšomis
numato įsigyti: Robotizuotą darbo centrą.
1.2 Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Projektų finansavimo ir administravimo
taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr.
1K-316 (toliau – Taisyklės)
1.3 Pirkimas vykdomas vadovaujantis Taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu
(toliau – Civilinis kodeksas), kitais teisės aktais bei konkurso sąlygomis (toliau – konkurso sąlygos).
1.4 Skelbimas apie pirkimą paskelbtas Europos Sąjungos fondų investicijų svetainėje
www.esinvesticijos.lt.
1.5 Pirkimas atliekamas konkurso būdu laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio
pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų.
1.6 Konkursui neįvykus dėl to, kad nebuvo gauta nė vieno pirkėjo nustatytus reikalavimus
atitinkančio tiekėjo pasiūlymo, pirkėjas pasilieka teisę pakartotinį pirkimą vykdyti Taisyklių 461.1
punkte nustatyta tvarka.
1.7 Pirkėjo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo
procedūromis susijusius pranešimus: vyr. buhalterė Ingrida Makarovienė, tel. +370 600 50136, faksas
+370 5 2438368, el. paštas ingrida@posholding.lt, adresas pranešimams - Kiemelių 16c, Maišiagala,
14242 Vilniaus r.
2. PIRKIMO OBJEKTAS
2.1. Perkamas Robotizuotas darbo centras, kurio savybės nustatytos pateiktoje techninėje
specifikacijoje (1 priedas).
2.2. Jei techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus modelis ar
šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikyti, kad
priimtini ir savo savybėmis lygiaverčiai objektai.
2.3. Šis pirkimas į dalis neskirstomas, todėl pasiūlymas turi būti pateiktas nurodytam
Robotizuotam darbo centrui
2.4. Įranga turi būti pateikta, sumontuota, suderinta ir perduota eksploatuoti pasirašant įrangos
perdavimo eksploatavimui aktą iki 2020-12-31.
2.5. Įrangos pristatymo ir sumontavimo vieta – Kiemelių 16C, Maišiagalos mstl., Vilniaus raj..
3. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI
3.1 Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus:
3.1.1. Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai
Eil. Nr.

3.1.1.1

Kvalifikacijos reikalavimai
Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su
kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar
apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies,
kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar
panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo,
bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto

Kvalifikacijos
reikalavimų
reikšmė
Tiekėjo,
neatitinkančio
šio reikalavimo,
pasiūlymas
atmetamas

Kvalifikacijos reikalavimus
įrodantys dokumentai
Pateikiamas laisvos formos tiekėjo
raštiškas patvirtinimas, kad jis
atitinka šiame punkte nurodytą
kvalifikacijos reikalavimą
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Eil. Nr.

Kvalifikacijos reikalavimai

Kvalifikacijos
reikalavimų
reikšmė

Kvalifikacijos reikalavimus
įrodantys dokumentai

procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama
priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo
su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos
procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas,
įstatymus

3.1.1.2
3.1.2.Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai
Eil.
Nr.

Kvalifikacijos reikalavimai

3.1.2.1

Tiekėjas per pastaruosius 3 metus
arba per laiką nuo jo įregistravimo
dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą
trumpiau kaip 3 metus) įvykdė arba
vykdo bent 1 (vieną) panašaus
pobūdžio
sutartį,
kurios
vertė/įvykdytos sutarties dalies
vertė ne mažesnė kaip 0,7
pasiūlymo vertės be PVM.

3.1.2.2

Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos
gamintojas arba turėti įrangos
gamintojo (gamintojų) išduotą
įgaliojimą parduoti siūlomą įrangą
arba yra gamintojo oficialus
atstovas

Kvalifikacijos reikalavimų
reikšmė
Tiekėjo, neatitinkančio šio
reikalavimo, pasiūlymas
atmetamas

Kvalifikacijos reikalavimus
įrodantys dokumentai
1. Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto
asmens pasirašyta (-as) įvykdytos
(-ų) ar vykdomos (-ų) sutarties (čių) sąrašas, nurodant:
1.1. užsakovą;
1.2.
sutarties
vertę/įvykdytos
sutarties dalies vertę;
1.3. sudarymo ir/arba įvykdymo
datas;
1.4. kontaktinį asmenį.

Tiekėjo, neatitinkančio šio
reikalavimo, pasiūlymas
atmetamas

Pateikti dokumentą, patvirtinantį,
kad teikėjas yra siūlomos įrangos
gamintojas (pateikiama tiekėjo
pažyma) ar gamintojo išduotas
dokumentas, patvirtinantis tiekėjo
teisę parduoti siūlomą įrangą. Jeigu
tiekėjas yra oficialus gamintojo
atstovas, pateikti atstovavimo
sutarties kopiją arba nuorodą į
gamintojo internetinį puslapį, kur
yra nurodyta, kad tiekėjas yra
oficialus gamintojo atstovas

* 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 antspaudą (jei turi).

3.2. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių konkurso sąlygų 3.1.2.1 punktuose
nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas ūkio
subjektų grupės narys atskirai, o šių konkurso sąlygų 3.1.2.2 punktuose nustatytus kvalifikacijos
reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus bent vienas ūkio subjektų grupės narys arba
visi ūkio subjektų grupės nariai kartu.
3.3. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė
melagingą informaciją, kurią pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.
3.4 Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį
arba tinkamai patvirtintą jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios
sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su pirkėju sudaryti pirkimo sutartį, šių

4
įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi
numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių pirkėjui nevykdymą. Taip pat
jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo
pirkėjas turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo
įvertinimu susijusią informaciją, kuriam partneriui suteikti įgaliojimai pateikti pasiūlymą, jį pasirašyti,
sudaryti sutartį).
4. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS
4.1 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.
4.2 Pasiūlymas turi būti pateikiamas raštu, pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto asmens.
4.3 Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba, išskyrus techninėje
specifikacijoje nurodytus dokumentus.
4.4 Tiekėjas kainos pasiūlymą privalo pateikti pagal konkurso sąlygų 2 priede pateiktą formą.
Pasiūlymas teikiamas užklijuotame voke. Ant voko turi būti užrašytas UAB „Litpolstar“, Kiemelių
16C, Maišiagalos mstl., Vilniaus raj., konkursui „Robotikos technologijų diegimas UAB „Litpolstar“
gamybos skaitmeninimo procese", tiekėjo pavadinimas ir adresas. Ant voko taip pat gali būti užrašas
„Neatplėšti iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos“. Vokas su pasiūlymu grąžinamas jį
atsiuntusiam tiekėjui, jeigu pasiūlymas pateiktas neužklijuotame voke.
4.5 Pasiūlymą sudaro tiekėjo raštu pateiktų dokumentų visuma:
4.5.1. užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių pirkimo konkurso sąlygų 2 priedą;
4.5.2. konkurso sąlygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiantys
dokumentai;
4.5.3. jungtinės veiklos sutartis arba tinkamai patvirtinta jos kopija, jei bendrą pasiūlymą teikia
ūkio subjektų grupė;
4.5.4. kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.
4.6 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.
4.7 Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą nurodytą darbų apimtį.
4.8 Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų
pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.
4.9
Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2019 m. birželio mėn. 20 d. 14 val. (Lietuvos
Respublikos laiku) atsiuntus jį paštu, per pasiuntinį ar tiesiogiai atvykus šiuo adresu: Kiemelių 16C,
Maišiagalos mstl., Vilniaus raj., įmonės administracija (darbo laikas I-V 07:00-16:00). Tiekėjo
prašymu Pirkėjas nedelsdamas pateikia rašytinį patvirtinimą, kad tiekėjo pasiūlymas yra gautas, ir
nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę.
4.10 Pirkėjas neatsako už pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai
nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. Pavėluotai gauti pasiūlymai neatplėšiami ir grąžinami tiekėjui
registruotu laišku.
4.11
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 visą šių konkurso sąlygų 1 priede nurodytą prekių kiekį, kainos sudėtines dalis, į techninės
specifikacijos reikalavimus ir pan. Į prekės kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo
išlaidos – pristatymo, įrangos montavimo, robotų programavimo, procesų derinimo.
4.12 Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 90 dienų nuo pasiūlymo pateikimo dienos. Jeigu
pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta
pirkimo dokumentuose.
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4.13 Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, pirkėjas turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų
jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą.
4.14 Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui Pirkėjas turi teisę jį pratęsti. Apie naują
pasiūlymų pateikimo terminą Pirkėjas praneša raštu visiems tiekėjams, gavusiems konkurso sąlygas
bei paskelbia apie tai Europos Sąjungos fondų investicijų svetainėje www.esinvesticijos.lt.
4.15 Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo
pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu,
jeigu Pirkėjas jį gauna pateiktą raštu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
5. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS
5.1 Pirkėjas atsako į kiekvieną Tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas, jeigu
prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino
pabaigos. Į laiku gautą tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas pirkėjas atsako ne vėliau kaip per
2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo
termino pabaigos. Pirkėjas, atsakydamas tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems
tiekėjams, kuriems jis pateikė konkurso sąlygas, bet nenurodo, kuris tiekėjas pateikė prašymą
paaiškinti konkurso sąlygas.
5.2 Nesibaigus pasiūlymų pateikimo, bet ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų
pateikimo termino pabaigos, Pirkėjas turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas.
5.3 Jei paskelbus kvietimą dalyvauti pirkime yra keičiama pasiūlymams parengti reikalinga
informacija, taip pat kai Tiekėjams teikiami dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) (pavyzdžiui,
keičiami ir (ar) tikslinami kvalifikacijos reikalavimai), Pirkėjas Taisyklių 458 punkte nustatyta tvarka
paskelbia pakeistą kvietimą dalyvauti pirkime.
5.4 Pirkėjas nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų.
5.5 Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas pirkėjo ir tiekėjo
susirašinėjimas yra vykdomas šiame punkte nurodytu adresu paštu, elektroniniu paštu, faksu.
Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti: vyr. buhalterė Ingrida Makarovienė, tel. +370 600 50136,
faksas +370 5 2438368, el. paštas ingrida@posholding.lt .
6. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS
6.1 Vokų atplėšimo procedūra vyks 2019 m. birželio 20 d. 14 val. 30 min. (Lietuvos
Respublikos laiku), dalyviams nedalyvaujant.
6.2 Pirkėjas užtikrina, kad pateiktuose pasiūlymuose pateiktos kainos nebus sužinotos
anksčiau nei pasiūlymų pateikimo terminas, nurodytas Konkurso sąlygų 6.1 punkte.
6.3 Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, tiekėjams ar
jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.
6.4 Komisija nagrinėja:
6.4.1.
ar tiekėjai pasiūlymuose pateikė tikslius ir išsamius duomenis apie savo kvalifikaciją
ir ar tiekėjo kvalifikacija atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus;
6.4.2. ar tiekėjai pasiūlyme pateikė visus duomenis, dokumentus ir informaciją, apibrėžtą
šiose konkurso sąlygose ir ar pasiūlymas atitinka šiose konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus;
6.4.3. ar nebuvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos;
6.5 Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio tiekėjo minimalių
kvalifikacijos duomenų atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams. Jeigu tiekėjas
pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, Komisija prašo tiekėją šiuos
duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 3 darbo
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dienos. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie tiekėjai, kurių kvalifikacijos
duomenys atitinka pirkėjo keliamus reikalavimus.
6.6 Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai raštu paprašius šiuos duomenis
paaiškinti arba patikslinti, tiekėjai privalo per Komisijos nurodytą protingą terminą, kuris negali būti
trumpesnis nei 3 darbo dienos, pateikti raštu papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės.
6.7 Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo
klaidų, ji privalo raštu paprašyti tiekėjų per jos nurodytą protingą 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.
6.8 Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija turi teisę, o ketindama
atmesti pasiūlymą – privalo tiekėjo raštu paprašyti per Komisijos nurodytą protingą terminą pateikti
neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą.
6.9 Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais, be PVM.
6.10 Pirkėjo neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.
7. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS
7.1 Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:
7.1.1. tiekėjas pateikė daugiau nei vieną pasiūlymą (atmetami visi tiekėjo pasiūlymai);
7.1.2. tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų, jei jie buvo taikomi;
7.1.3. tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir,
Pirkėjui prašant, nepatikslino jų;
7.1.4. pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (tiekėjo pasiūlyme
nurodytas pirkimo objektas neatitinka reikalavimų, nurodytų techninėje specifikacijoje, ir kt.) arba
dalyvis, Pirkėjo prašymu, nekeisdamas pasiūlymo esmės, nepaaiškino arba nepatikslino savo
pasiūlymo;
7.1.5. tiekėjas per Pirkėjo nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino
pasiūlymo;
7.1.6. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Pirkėjo prašymu nepateikė raštiško
kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos;
7.1.7. tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis
teisėtomis priemonėmis;
7.1.8. tiekėjo, kurio pasiūlymas neatmestas dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlyta per didelė,
perkančiajai organizacijai nepriimtina pasiūlymo kaina.
7.2 Apie pasiūlymo atmetimą tiekėjas informuojamas per vieną darbo dieną nuo šio sprendimo
priėmimo dienos.
8. DERYBOS
Derybos vykdomos nebus.
9. SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO
9.1 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
pateiktas anksčiausiai.
9.2 Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo
pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių konkurso sąlygų nuostatas.
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9.3 Mažiausią kainą pasiūlęs tiekėjas yra skelbiamas laimėjusiu konkursą ir jis kviečiamas
sudaryti sutartį, nurodant laiką iki kada reikia sudaryti sutartį.
9.4 Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, 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 atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo
atveju Komisija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal sudarytą pasiūlymų eilę yra
pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.
10. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS
10.1 Pagrindinės pirkimo sutarties „Robotizuoto darbo centro įsigyjimas“ (toliau Sutartis)
sąlygos:
- Pirkėjas sumoka Tiekėjui:
1) 20 proc. nuo įrangos vertės (be PVM) per 4 mėnesius (lygiomis dalimis kas mėnesį) nuo
sutarties pasirašymo dienos, bei tiekėjui pateikus avanso grąžinimo garantiją (iš banko ar draudimo
kompanijos);
2) 50 proc. įrangos vertės (be PVM) Pirkėjas sumoka per 1 mėnesį po įrangos (ar dalies įrangos –
1-ojo roboto, kuris gali funkcionuoti) pristatymo, bei tiekėjui pateikus avanso grąžinimo garantiją
(iš banko ar draudimo kompanijos);
3) Likusią 30 proc. (be PVM) pirkimų sutarties vertės ir PVM Pirkėjas sumoka per 1 mėnesį po
įrangos sumontavimo (įskaitant Pirkėjo personalo apmokymą ir dokumentacijos paruošimą),
pridavus pirkimo objektą Pirkėjui darbų perdavimo – priėmimo aktu, kurį pasirašo abi šalys.
- Dalis robotizuoto darbo centro (1-asis robotas) turi būti instaliuotas (gebėti rinki ne mažiau 3
pirkėjo numatytus gaminius) per 10 mėn. nuo pirkimo sutarties pasirašymo dienos.
- Visas kompleksas – robotizuotas darbo centras turi pilnai funkcionuoti (gebėti rinki ne mažiau
8 pirkėjo numatytus gaminius) per 18 mėn. nuo pirkimo sutarties pasirašymo dienos.
- Sutartis gali būti pratęsta ne ilgiau kaip 2 mėn., tuo atveju jei Pirkėjas nori pakeisti 1-2
surenkamus gaminius.
10.2 Pirkimo sutartis pasirašoma su laimėjusį pasiūlymą pateikusiu tiekėju šiose konkurso
sąlygose nustatytomis sąlygomis, vadovaujantis Taisyklėmis ir Civiliniu kodeksu;
10.3 Sudarant pirkimo sutartį, negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo galutinio pasiūlymo kaina
ir esminės sąlygos, taip pat pirkėjo pirkimo pradžioje nustatytos esminės pirkimo sąlygos, išskyrus šių
sąlygų 8 punkte nustatyti atvejai (jei taikoma);
10.4 Pirkimo sutarties įvykdymas bus užtikrinamas taikant delspinigius, tiekėjas nepateikęs 2.1
punkte numatytos prekės, t.y. neįvykdęs techninėje specifikacijoje (1 priedas) numatytų reikalavimų
iki 2.4 punkte numatyto termino moka Pirkėjui 0,02 % delspinigių nuo Pirkėjo apmokėtos sumos už
kiekvieną pradelstą dieną iki visiško įsipareigojimų įvykdymo.
10.5 Vykdant pirkimo sutartį, esminės pirkimo sutarties sąlygos keičiamos nebus, jeigu:
10.5.1. jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, kurios, jeigu būtų nustatytos pirkimo
dokumentuose, būtų suteikusios galimybę dalyvauti pirkimo procedūrose kitiems, nei dalyvavo,
tiekėjams;
10.5.2. jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, dėl kurių, jeigu jos būtų nustatytos pirkimo
dokumentuose, laimėjusiu pasiūlymu galėtų būti pripažintas kito, nei pasirinktas, tiekėjo pasiūlymas;
10.5.3. pirkimo objektas yra pakeičiamas taip, kad į keičiamą pirkimo sutartį įtraukiamos naujos
(papildomos) prekės, paslaugos ar darbai;
10.5.4. ekonominė sutarties pusiausvyra pasikeičia asmens, su kuriuo sudaryta sutartis, naudai
taip, kaip nebuvo nustatyta pirminės sutarties sąlygose.
10.6 Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti
keičiama, kai pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties pobūdis ir bendra atskirų pakeitimų
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pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės prekių ar paslaugų pirkimo
atveju ir 15 procentų – darbų pirkimo atveju.
10.7 Tiekėjas suteikia Pirkėjui ne mažiau 12 mėn. (įrašomas tiekėjo pasiūlyme nurodytas
laikotarpis). Garantijos galiojimo laikotarpiu Tiekėjas užtikrina aptarnavimo servisą per 24 val., bei
suteikia galimybę konsultuoti ir šalinti smulkius gedimus nuotoliniu būdu nemokamai (savo sąskaita).
Aptarnavimo servisas greitesnis nei per 24 val. apmokamas šalių susitarimu.
10.8 Pirkėjui laiku neatsiskaičius su Tiekėju, Tiekėjas turi teisę iš Pirkėjo reikalauti delspinigių
- 0,02 % nuo neapmokėtos dalies įrangos kainos už kiekvieną pavėluotą atsiskaityti darbo dieną.
11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1 Tiekėjams pasiūlymų rengimo ir dalyvavimo konkurse išlaidos neatlyginamos.
11.2 Pirkėjas bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo
procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Priėmęs sprendimą nutraukti
pirkimo procedūras, pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie šį
sprendimą praneša visiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams, o jeigu pirkimo procedūros
nutraukiamos iki galutinio pasiūlymo pateikimo termino, visiems pirkimo sąlygas ir (arba) pirkimų
dokumentus įsigijusiems tiekėjams.
11.3 Pirkėjas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po pirkimo sutarties sudarymo, informuoja raštu
visus pasiūlymus pateikusius tiekėjus apie pirkimo sutarties sudarymą, nurodydamas tiekėją su kuriuo
sudaryta pirkimo sutartis, bei jo pasiūlytą kainą.
11.4 Informacija, pateikta pasiūlymuose, išskyrus nurodytą konkurso sąlygų 11.3 p., tiekėjams
ir tretiesiems asmenims, išskyrus asmenis, administruojančius ir audituojančius ES fondų lėšų
naudojimą, neskelbiami.
12. PRIEDAI
12.1 Techninė specifikacija;

1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Pirkimo objektas: Robotizuotas darbo centras
Eil.
Nr.
1
1

Prekių / paslaugų / darbų
techniniai rodikliai
2
Robotas

1.1
1.2
1.3
1.4

Roboto maksimalus siekis
Roboto pakartojamumo
tikslumas
Ašių skaičius
Ašiniai roboto greičiai :

1.5

Posūkio kampai

Rodiklių reikšmės
3
2 vnt. Skirti gaminamos produkcijos iš atskirų komponentų
surinkimui.
Ne mažiau kaip 911 mm
Tikslumas ne mažiau kaip ±0,01 mm
Ne mažiau kaip 6 ašys
1 ašies greitis ne mažiau kaip - 370°/s
2 ašies greitis ne mažiau kaip - 310°/s
3 ašies greitis ne mažiau kaip - 410°/s
4 ašies greitis ne mažiau kaip - 550°/s
5 ašies greitis ne mažiau kaip - 545°/s
6 ašies greitis ne mažiau kaip - 1000°/s
1 ašis ne mažiau kaip - 360°
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1.6
1.7
1.8

1.10
1.11
1.12

Apkrova
Roboto svoris
Vartojamas galingumas
(vidurkis)
Roboto maitinimo šaltinio
įtampa/dažnis
Roboto apsaugos klasė
I/O kanalai
Papildoma roboto funkcija

2
2.1

Roboto kontroleris
Suderinamumas

3

Produkto komponentų
tiektuvai
Veikimo principas

1.9

3.1
3.2
3.3
3.4
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Galingumas
Maitinimo šaltinio
įtampa/dažnis
Suderinamumas darbui su
robotine sistema
Dalių pozicionavimo
mechanizmai
Veikimo principas
Min - max. darbinis slėgis
Galingumas
Maitinimo šaltinio
įtampa/dažnis
Suderinamumas darbui su
robotine sistema
Darbo stalai su
pagalbiniais gaminių
surinkimo mechanizmais
Veikimo principas
Min - max. darbinis slėgis
Galingumas
Maitinimo šaltinio
įtampa/dažnis
Suderinamumas darbui su
robotine sistema

2 ašis ne mažiau kaip - 245°
3 ašis ne mažiau kaip - 430°
4 ašis ne mažiau kaip - 380°
5 ašis ne mažiau kaip - 250°
6 ašis ne mažiau kaip - 720°
≥7 kg
≤ 27 kg
Ne daugiau kaip 0.9 kW
200-230V / 50-60Hz
Ne žemesnė negu IP67
Ne mažiau 6/2
Integruota gamintojo vaizdų atpažinimo įranga. Galimybė
programuoti ir matyti vaizdus roboto programavimo pulte.
2 vnt.
Galimybė komunikuoti su PC, pilnai suderintas su visų roboto
ašių darbu. Roboto programavimas ir valdymas vyksta
naudojant vieną programavimo pultą (Tech Pendant) liečiamu
ekranu. Yra galimybė išsaugoti programas išorinėje (USB) tipo
laikmenoje.
8vnt. Įrengimai skirti plastikinių komponentų tiekimui į
robotinę darbo vietą.
Vibracinis arba alternatyvus liejamų plastikinių detalių
tiekimas robotams.
≤ 1 kW
220V / 50Hz
Pilnai suderintas su roboto kontroleriu.
20vnt. Pagalbiniai įrengimai skirti surenkamų produktų
komponentų tiksliam pozicionavimui.
Pneumo mechaninis, elektromechaninis
0.05 – 1.0 MPa
≤ 1 kW
220V / 50Hz
Pilnai suderintas su roboto kontroleriu.
5vnt. Pagalbiniai įrengimai
užspaudimui, prilaikymui.

surenkamų

Pneumo mechaninis, elektromechaninis
0.05 – 1.0 MPa
≤ 1 kW
220V / 50Hz
Pilnai suderinti su roboto kontroleriu.

gaminių
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6
6.1
6.2

6.3
6.4

Gaminio pernešimo
konvejeriai
Konvejerių tipas
Matmenys L/W/H

2vnt. Juostiniai konvejeriai skirti surinktos produkcijos
transportavimui link pakavimo įrangos.
Juostinis
Ilgis (L)
Plotis(W)
Aukštis (H)
Min.
2000mm
100mm
700mm
Maks.
3000mm
500mm
1500mm
≤ 0.75 kW
380V / 50Hz
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Galingumas
Maitinimo šaltinio
įtampa/dažnis
Suderinamumas darbui su
Pilnai suderintas su roboto kontroleriu.
robotine sistema
Produkcijos pakavimo
2vnt. Produkcijos pakavimui į maišelius.
įranga
Pakuočių išmatavimai min Ilgis (L)
Plotis (W)
max.
Min.
80mm
60mm
Maks.
1000mm
300mm
Našumas pakuotėmis
15-25 vnt/min
Matmenys L/W/H
Ilgis (L)
Plotis(W)
Aukštis (H)
Min.
1000mm
1300mm
1000mm
Maks.
2000mm
2000mm
1800mm
Galingumas
≤ 3kW
Maitinimo šaltinio
380V / 50Hz
įtampa/dažnis
Suderinamumas darbui su
Pilnai suderintas su roboto kontroleriu.
robotine sistema
Etiketavimo įranga
2vnt. Supakuotos produkcijos etiketavimui.

8.1

Etiketės ilgis

10 – 250 mm

8.2

Etiketės plotis

10 – 120 mm

8.3

Našumas

7 – 30 m/min

8.4

Galingumas

≤ 0.5 kW

8.5

Maitinimo šaltinio
įtampa/dažnis
Suderinamumas darbui su
robotine sistema
Garantija įrangai

230V / 50Hz

Garantijos galiojimo
laikotarpiu gedimų
šalinimo operatyvumas
Galimybė konsultuoti ir
šalinti smulkius gedimus
nuotoliniu būdu
Įrangos stovis
Įrangos modelio išleidimo
metai
Robotizuoto darbo centro
gebėjimas surinkti pirkėjo

Greičiau nei per 24 val.

6.5
7
7.1

7.2
7.3

7.4
7.5
7.6

8.6
9
10
11
12
13
14

Pilnai suderintas su roboto kontroleriu.
Ne mažiau kaip 12 mėn.

Taip
Nauja, neeksploatuota
Ne anksčiau 2015 m.
Ne mažiau 8 gaminių iš pateiktų 10.
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15

16

17

pateiktus gaminius (po
instaliavimo,
derinimo,
kalibravimo ir kitų būtinų
darbų)
Įranga turi atitikti ES Taip
teisės aktų nustatytus
saugos reikalavimus ir turi
būti
paženklinta
CE
ženklu
Įranga atitinka EB saugos Taip
reikalavimus
kaip
nurodyta
techniniame
reglamente
„Mašinų
sauga“, patvirtintame LR
socialinės
ir
darbo
ministro
2000-03-06
įsakymu Nr. 28, ir
Elektrotechninių gaminių
saugos
techniniame
reglamente patvirtintame
LR ūkio ministro ir
Lietuvos standartizacijos
departamento
direktoriaus 1999-10-19
įsakymu Nr. 351/61
Reikalaujama
Taip
dokumentacija:
•
Robotizuoto
darbo
centro principinė schema,
bei veikimo aprašymas.
• Robotų programavimo
mokomoji
medžiaga
lietuvių arba anglų kalba:
1.
Sistemos
valdymo
pagrindai (Introductory
exercise)
2.
Roboto
įrankio
centravimo
pagrindai
(Simple TCP teaching)
3.
Bazinis
robotų
programavimas (Simple
robot programing)
4. Roboto programavimas
vartotojo
pasirinktų
koordinačių
atžvilgiu
(User frame teaching)
5.
Programavimas
naudojant kompensacijos
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registrą
(Offset
and
position register)
6.
Pažengęs
robotų
programavimas
(Advanced programing)
7.
Programavimas
naudojant
įvestires\išvesties signalus
(Input/Output)
8.
Roboto
sistemos
stabdymas
skirtingais
būdais (Diferent types of
stop)

12.2 Pasiūlymo forma
2 priedas

PASIŪLYMAS
DĖL ROBOTIZUOTO DARBO CENTRO PIRKIMO
20

-

- .

data
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) konkurso skelbime, paskelbtame svetainėje www.esinvesticijos.lt 2019-06-12.
2) konkurso sąlygose;
3) pirkimo dokumentų prieduose.
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Mes siūlome šias prekes:
Eil.
Nr.
1

1

Prekių/paslaugų/dar
bų pavadinimas
2

Robotizuotas
darbo centras

Kiekis

Mato
vnt.

3

4

1

Kompl.

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)

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės
tokios:
Eil.
Nr.
1
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
2
2.1
3
3.1
3.2
3.3
3.4
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Prekių / paslaugų / darbų techniniai rodikliai
2
Robotas
Roboto maksimalus siekis
Roboto pakartojamumo tikslumas
Ašių skaičius
Ašiniai roboto greičiai :
Posūkio kampai
Apkrova
Roboto svoris
Vartojamas galingumas (vidurkis)
Roboto maitinimo šaltinio įtampa/dažnis
Roboto apsaugos klasė
I/O kanalai
Papildoma roboto funkcija
Roboto kontroleris
Suderinamumas
Produkto komponentų tiektuvai
Veikimo principas
Galingumas
Maitinimo šaltinio įtampa/dažnis
Suderinamumas darbui su robotine sistema
Dalių pozicionavimo mechanizmai
Medžiagos
Veikimo principas
Min - max. darbinis slėgis
Galingumas
Maitinimo šaltinio įtampa/dažnis
Suderinamumas darbui su robotine sistema

Rodiklių reikšmės
3

14
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
8

Darbo stalai su pagalbiniais gaminių surinkimo
mechanizmais
Medžiagos
Veikimo principas
Min - max. darbinis slėgis
Galingumas
Maitinimo šaltinio įtampa/dažnis
Suderinamumas darbui su robotine sistema
Gaminio pernešimo konvejeriai
Medžiagos
Konvejerių tipas
Matmenys L/W/H
Galingumas
Maitinimo šaltinio įtampa/dažnis
Suderinamumas darbui su robotine sistema
Produkcijos pakavimo įranga
Pakuočių išmatavimai min -max.
Našumas pakuotėmis
Matmenys L/W/H
Galingumas
Maitinimo šaltinio įtampa/dažnis
Suderinamumas darbui su robotine sistema
Etiketavimo įranga

8.1

Etiketės ilgis

8.2

Etiketės plotis

8.3

Našumas

8.4

Galingumas

8.5

Maitinimo šaltinio įtampa/dažnis

8.6

Suderinamumas darbui su robotine sistema

9

Garantija įrangai

10

Garantijos galiojimo laikotarpiu gedimų šalinimo
operatyvumas
Galimybė konsultuoti ir šalinti smulkius gedimus nuotoliniu
būdu
Įrangos stovis
Įrangos modelio išleidimo metai
Robotizuoto darbo centro gebėjimas surinkti pirkėjo
pateiktus gaminius (po instaliavimo, derinimo, kalibravimo
ir kitų būtinų darbų)
Įranga turi atitikti ES teisės aktų nustatytus saugos
reikalavimus ir turi būti paženklinta CE ženklu
Įranga atitinka EB saugos reikalavimus kaip nurodyta
techniniame reglamente „Mašinų sauga“, patvirtintame LR
socialinės ir darbo ministro 2000-03-06 įsakymu Nr. 28, ir
Elektrotechninių gaminių saugos techniniame reglamente

11
12
13
14
15
16

15
patvirtintame LR ūkio ministro ir Lietuvos standartizacijos
departamento direktoriaus 1999-10-19 įsakymu Nr. 351/61
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Eil.
Nr.

Pateiktų dokumentų pavadinimas

Dokumento puslapių
skaičius

Sutarties įvykdymo užtikrinimui pateiksime:
Tiekėjas nurodo užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus ir garantą ar laiduotoją

Pasiūlymas galioja iki 20 __-___-___ d.
Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir
kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso dalyvius.
Aš patvirtinu, kad nedalyvavau rengiant pirkimo dokumentus ir nesu susijęs su jokia kita šiame
konkurse dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi.
Aš suprantu, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsiu pašalintas (-a) iš šio konkurso
procedūros, ir mano pasiūlymas bus atmestas.
Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens
pareigos

parašas

Vardas Pavardė

12.3 Sutarties projektas
3 priedas

PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr.____
2019 m. birželio mėn. ___ d.
Maišiagala

UAB „Litpolstar“ , įmonės kodas 211503720, buveinės adresas Kiemelių 16C, Maišiagalos mstl.,
Vilniaus raj., Lietuva, atstovaujama direktoriaus Viktoro Petkaus, veikiančio pagal įmonės įstatus
(toliau vadinama Pirkėju), ir ____________________, įmonės kodas ___________________,
buveinės adresas __________________, atstovaujama ___________________________, veikiančio
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pagal ___________________________ (toliau vadinama Pardavėju), toliau Pirkėjas ir Pardavėjas
vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai Šalimi, sudarė šią sutartį (toliau vadinama Sutartimi):
1. SUTARTIES DALYKAS
1.1. Pirkėjas perka, o Pardavėjas parduoda pirkimo konkurse numatytomis sąlygomis Robotinį darbo
centrą (toliau vadinama Įranga). Prekės teikiamos pagal prie Sutarties pridedamą techninę
specifikaciją (konkurso sąlygų 1 priedas) ir Pardavėjo pasiūlymą (konkurso sąlygų 2 priedas).
2. KAINA IR SUTARTIES SUMA
2.1. Įrangos kaina yra fiksuota ir negali būti keičiama.
2.2. Bendra šios sutarties suma yra ______________EUR be PVM. Pridėtinės vertės mokestis
skaičiuojamas ir mokamas papildomai teisės aktų nustatyta tvarka.
2.3. Bendra šios sutarties suma apima:
- pristatymą, draudimą iki iškrovimo, montavimą, instaliavimą, paleidimą-derinimą, darbuotojų
apmokymą.
3.TIEKIMO TERMINAI IR DATA
3.1. Prekių pristatymo vieta – Kiemelių 16C, Maišiagalos mstl., Vilniaus raj., Lietuva.
3.2. Įranga turi būti pristatyta, sumontuota ir paleista darbui iki 2020-12-31. Terminas gali būti
koreguojamas Pirkėjo ir Tiekėjo susitarimu (Pirkėjui pritarus ar paprašius), tačiau negali būti ilgesnis
nei ES finansuojamo projekto „Robotikos technologijų diegimas UAB „Litpolstar“ gamybos
skaitmeninimo procese“ pabaiga. Sutartis gali būti pratęsta ne ilgiau kaip 2 mėn., tuo atveju jei Pirkėjas
nori pakeisti 1-2 surenkamus gaminius.
3.3. Įranga turi būti pristatyta Pirkėjui pagal tarptautinių prekybos rūmų taisykles „Incoterms“.
Pristatymo sąlygos – DAP .
3.4. Tiekimo data laikoma įrenginių pristatymo ir instaliavimo Pirkėjui data.
4. APMOKĖJIMO SĄLYGOS
4.1. Apmokėjimas už Įrangą, parduotą pagal šią Sutartį, vykdomas eurais tokiu būdu:
4.1.1. 20 proc. nuo įrangos vertės (be PVM) per 4 mėnesius (lygiomis dalimis kas mėnesį) nuo sutarties
pasirašymo dienos, bei tiekėjui pateikus avanso grąžinimo garantiją (iš banko ar draudimo
kompanijos);
4.1.2. 50 proc. įrangos vertės (be PVM) Pirkėjas sumoka per 1 mėnesį po įrangos (ar dalies įrangos
– 1-ojo roboto, kuris gali funkcionuoti) pristatymo, bei tiekėjui pateikus avanso grąžinimo garantiją
(iš banko ar draudimo kompanijos);.
4.1.3. Likusią 30 proc. (be PVM) pirkimų sutarties vertės ir PVM Pirkėjas sumoka per 1 mėnesį po
įrangos sumontavimo (įskaitant Pirkėjo personalo apmokymą ir dokumentacijos paruošimą), pridavus
pirkimo objektą Pirkėjui darbų perdavimo – priėmimo aktu, kurį pasirašo abi šalys.
Dalis robotizuoto darbo centro (1-asis robotas) turi būti instaliuotas (gebėti rinki ne
mažiau 3 pirkėjo numatytus gaminius) per 10 mėn. nuo pirkimo sutarties pasirašymo dienos.
Visas kompleksas – robotizuotas darbo centras turi pilnai funkcionuoti (gebėti rinki ne
mažiau 8 pirkėjo numatytus gaminius) per 18 mėn. nuo pirkimo sutarties pasirašymo dienos.
5. KOKYBĖ
5.1. Įrenginių kokybė turi atitikti gamintojo technines sąlygas ir specifikaciją.
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6. PRETENZIJOS
6.1. Pretenzijos gali būti pareikštos dėl teikiamos įrangos kokybės, jeigu tai neatitinka šios Sutarties
sąlygas.
6.2. Pretenzijos dėl kokybės gali būti pareikštos per 4 mėnesius po Įrangos patekimo Pirkėjui.
6.3. Pretenzijos pateikiamos registruotu laišku, pridedant būtinus dokumentus, patvirtinančius
pretenzijas (pav. kompetentingos neutralios organizacijos aktus).
6.4. Pardavėjas moka Pirkėjui delspinigius už Įrangos nepateikimą iki sutartyje numatyto termino
0,02 proc. nuo Pirkėjo apmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.
6.5. Pirkėjas moka Pardavėjui delspinigius už pavėluotą Įrangos apmokėjimą 0,02 proc. nuo
nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.
6.6. Pardavėjui vėluojant pristatyti Prekę daugiau nei 90 kalendorinių dienų, Pirkėjas turi teisę
vienašališkai nutraukti Sutartį ir reikalauti visų sumokėtų sumų grąžinimo.
7. FORCE MAJEURE APLINKYBĖS
7.1. Šalys neatsako už savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį nevykdymą ar netinkamą vykdymą, jei
tokio nevykdymo ar netinkamo vykdymo priežastis buvo nenugalima jėga. Nenugalima jėga yra
suprantama taip, kaip ją apibrėžia Lietuvos Respublikos teisės aktai.
7.2. Sutarties Šalis, kuri dėl nenugalimos jėgos aplinkybės negali vykdyti savo įsipareigojimų pagal
šią Sutartį, privalo kiek įmanoma greičiau raštu pranešti apie tai kitai Šaliai ir rūpintis, jog pranešime
nurodyti faktai ir aplinkybės būtų patvirtintos kompetentingų valstybės institucijų.
7.3. Pasibaigus nenugalimos jėgos aplinkybėms Šalys tęsia savo įsipareigojimų vykdymą pagal šią
Sutartį. Nenugalimos jėgos aplinkybėms užsitęsus ilgiau nei dvi savaites mėnesį, bet kuri Šalis turi
teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, pranešdama raštu apie tai kitai Šaliai.
8. TECHNINĖ DOKUMENTACIJA
8.1. Įrangos techninė dokumentacija, eksploatacinės instrukcijos turi būti pateiktos lietuvių arba anglų
kalba.
9. KITOS SĄLYGOS
9.1. Atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, dėl kurių įranga negali būti pristatyta Sutartyje numatytais
terminais, Šalys privalo tokį keitimą įforminti šaliu susitarimu. Toks pakeitimas turi būti pasirašytas
abiejų Šalių, kuriame nurodomos aplinkybės dėl kurių Įranga nebuvo pristatyta laiku ir Įrangos
pristatymo data. Šalių susitarimu įforminus pakeitimą dėl Įrangos pristatymo termino nukėlimo,
Sutarties 6.4. punkte numatyti delspinigiai nėra skaičiuojami.
9.2. Visi šios Sutarties pakeitimai ir papildymai galioja tik tada, kai jie įforminti raštu ir pasirašyti
abiejų Šalių. Nei viena iš Šalių neturi teisės perduoti įsipareigojimų pagal šią Sutartį trečiam asmeniui,
jei dėl to nėra raštiško kitos Šalies sutikimo.
9.3. Šalių ginčai, iškilę vykdant šią Sutartį, sprendžiami derybų keliu. Nepavykus ginčo išspręsti gera
valia per vieną mėnesį nuo pirmo pranešimo dėl ginčo dalyko išsiuntimo dienos, ginčai perduodami
spręsti teismui pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
9.4. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško šioje Sutartyje numatytų
įsipareigojimų įvykdymo.
9.5. Vykdant pirkimo sutartį, esminės pirkimo sutarties sąlygos keičiamos nebus, jeigu:
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9.5.1. jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, kurios, jeigu būtų nustatytos pirkimo dokumentuose,
būtų suteikusios galimybę dalyvauti pirkimo procedūrose kitiems, nei dalyvavo, tiekėjams;
9.5.2. jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, dėl kurių, jeigu jos būtų nustatytos pirkimo
dokumentuose, laimėjusiu pasiūlymu galėtų būti pripažintas kito, nei pasirinktas, tiekėjo pasiūlymas;
9.5.3. pirkimo objektas yra pakeičiamas taip, kad į keičiamą pirkimo sutartį įtraukiamos naujos
(papildomos) prekės, paslaugos ar darbai;
9.5.4. ekonominė sutarties pusiausvyra pasikeičia asmens, su kuriuo sudaryta sutartis, naudai taip, kaip
nebuvo nustatyta pirminės sutarties sąlygose.
9.6. Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiama,
kai pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties pobūdis ir bendra atskirų pakeitimų pagal šį
punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės prekių ar paslaugų pirkimo atveju
ir 15 procentų – darbų pirkimo atveju.
9.7. Šios sutarties priedai yra neatskiriama šios sutarties dalis:
9.7.1. Techninė specifikacija (konkurso sąlygų 1 priedas).
9.7.2. Pardavėjo pasiūlymas (konkurso sąlygų 2 priedas).
9.8. Visą informaciją, kurią Šalys gauna vykdydamos šią Sutartį, jos įsipareigoja laikyti konfidencialia
ir neatskleisti jos jokioms trečiosioms šalims, išskyrus atvejus, kai tai numatyta Sutartyje ar
susijusiuose įstatymuose.
9.9. Sutartis sudaryta lietuvių (gali būti išversta į anglų) kalba dviem egzemplioriais - po vieną
kiekvienai Šaliai. Kiekvienas egzempliorius turi vienodą juridinę galią.
Pirkėjas:

10. ŠALIŲ REKVIZITAI
Pardavėjas:

UAB „Litpolstar“
Kiemelių 16C, Maišiagalos mstl., Vilniaus raj.
Įmonės kodas: 211503720
PVM mokėtojo kodas LT115037219
Banko sąskaita: LT114010057004673842
Tel.: +370 5 2438384
El. paštas: info@litpolstar.lt

UAB

Direktorius
Viktoras Petkus

Direktorius

_______________________________
A.V.

___________________________
A.V.

