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1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1 A B „Silikatas" (toliau vadinama - Pirkejas) [gyvendindama projekta^ „Modernios
polistirolio ploksciq gamyklos statyba ir veiklos organizavimas Vievyje"(Nr. 03.3.1-LVPA-K-80301-0020) bendrai flnansuojama^ Europos Sajungos strukturines paramos ir Lietuvos Respublikos
lesomis numato isigyti: sandeliavimo ir gamybos paskirties pastato statybos darbus.
1.2 Vartojamos pagrindines savokos, apibreztos Projektq finansavimo ir administravimo
taisyklese, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansu. ministro 2014 m. spalio 8 d. [sakymu Nr. 1K316 (toliau - Taisykles)
1.3 Pirkimas vykdomas vadovaujantis Taisyklemis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu
(toliau - Civilinis kodeksas), kitais teises aktais bei konkurso sajygomis.
1.4 Skelbimas apie pirkima^ paskelbtas Europos Sajungos strukturines paramos svetaineje
www.esinvesticijos.lt 2015-06-12.
1.5 Pirkimas atliekamas konkurso budu laikantis lygiateisiskumo, nediskriminavimo,
abipusio pripazinimo, proporcingumo, skaidrumo principq.
1.6 Konkursui nejvykus del to, kad nebuvo gauta ne vieno pirkejo nustatytus reikalavimus
atitinkancio tiekejo pasiulymo, pirkejas pasilieka teis$ pakartotin[ pirkima^ vykdyti Taisykliq 461.
punkte nustatyta tvarka .
1.7 Pirkejo igaliotas asmuo palaikyti tiesiogin[ rysi su tiekejais ir gauti is ji[ su pirkimo
proceduromis susijusius pranesimus: Generalinis direktorius Vytautas Cesnauskas, tel.nr 8 5 231
1850, el.pastas vvtautas@si 1 ikatas.It, Savanoriii pr. 124, LT-03153, Vilnius.
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2.

PIRKIMO O B J E K T A S

2.1. Perkami gamybos ir sandeliavimo pastato statybos darbai: statinio konstrukcijos, statinio
architektura, atvira sandeliavimo stogine, vandentiekio, nuoteku. tinklai, dengta rampa, vedinimas,
sildymas, katiline, elektrotechnikos darbai, elektroniniai rysiai, apsaugine signalizacija, gaisrine
signalizacija, procesq valdymo ir automatizacijos [rengimo darbai, sklypo piano dalis, lauko
dujotiekis, lauko vandentiekio tinklai, lauko buitiniu. nuoteku. tinklai, lauko lietaus nuoteku. tinklai,
gre^zinys, darbo projektas.
2.2. Sis pirkimas [ dalis neskirstomas, todel pasiulymas turi buti pateiktas visam nurodytam
darbij kiekiui.
2.3. Su techniniu projektu, technine darbij specifikacija galite susipazinti adresu: A B
„Silikatas" Savanoriq pr. 124, Vilnius. Darbo laikas 07:30-16:00, apie atvykima^ pranesti el.pastu
info@silikatas.lt.
2.4. Darbai turi buti atlikti per 7 menesius nuo darbq pirkimo sutarties pasirasymo dienos.

Ne[vykus konkursui ir del to vykdant pakartotin[ pirkima^, negali buti keiciamos esmines pirkimo sa^lygos: tiekejij
kvalifikaciniai reikalavimai, minimalus techniniai ir (arba) funkciniai perkamii prekiq, paslaugq ir darbq reikalavimai ir
(arba) norimo rezultato apibudinimas bei tiekejq pasiulymq vertinimo kriterijai.
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3. T I E K E j y K V A L I F I K A C I J O S R E I K A L A V I M A I
3.1

Tiekejas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti siuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus:

3.1.1. Bendrieji tiekejq kvalifikacijos reikalavimai
Eil. Nr.

Kvalifikacijos reikalavimai

Kvalifikacijos
reikalavimq
reiksme

Kvalifikacijos reikalavimus {rodantys
dokumentai

3.1.1.1 Tiekejas vykdoma^ veikla^
jregistrav^s teises aktu.
nustatyta tvarka.

Tiekejo,
neatitinkancio
sio reikalavimo,
pasiOlymas
atmetamas

Valstybes jmones Registrq centro
isduota Lietuvos Respublikos juridiniq
asmenq registro isplestinio israso kopija
ar kiti dokumentai, patvirtinantys
tiekejo vykdomos veiklos [registravima^
teises aktq nustatyta tvarka arba
atitinkamos uzsienio salies institucijos
(profesiniq ar veiklos tvarkytoji[,
valstybes [galiotq institucijq pazymos,
kaip yra nustatyta toje valstybeje,
kurioje tiekejas registruotas) isduotas
dokumentas ar priesaikos deklaracija,
liudijanti tiekejo vykdomos veiklos
jregistravima^ teises aktq nustatyta
tvarka.

3.1.1.2 Tiekejas turi teise^ verstis ta
veikla (statyba), kuri
reikalinga pirkimo sutarciai
[vykdyti.

Tiekejo,
neatitinkancio
sio reikalavimo,
pasiulymas
atmetamas

Profesiniq ar veiklos tvarkytojq,
valstybes [galiotq instituciju, pazymos,
kaip yra nustatyta toje valstybeje nareje,
kurioje tiekejas registruotas, ar
priesaikos deklaracija, liudijanti tiekejo
teisQ verstis atitinkama veikla. Lietuvos
Respublikoje registruotas tiekejas
pateikia: valstybes jmones Registry
centro isduota^juridiniij asmenu. registro
isplestini israsa^ arba lygiavert[
dokumenta^ asmuo, besiverciantis veikla
turint verslo liudijima^ - verslo
liudijima^.
Nurodytas dokumentas turi buti
isduotas ne anksciau kaip 30 dienu. iki
komerciniq pasiulymq pateikimo
termino pabaigos. Jei dokumentas
isduotas anksciau, taciau jo galiojimo
terminas ilgesnis nei komerciniii
pasiulyiruj. pateikimo terminas, toks
dokumentas priimtinas.

3.1.1.3 Tiekejas nera padar^s rimto
profesinio pazeidimo, kur[
Pirkejas gali [rodyti bet
kokiomis teisetomis
priemonemis. Savoka
„profesinis pazeidimas"

Tiekejo,
neatitinkancio
sio reikalavimo,

Laisvos formos tiekejo deklaracija,
patvirtinanti, kad tiekejas nera padar^s
rimto profesinio pazeidimo.

pasiu lymap^G^S
atmetamas
1
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Eil. Nr.

Kvalifikacijos reikalavimai

Kvalifikacijos
reikalavimq
reiksme

Kvalifikacijos reikalavimus jrodantys
dokumentai

suprantama kaip profesines
etikos pazeidimas, kai nuo
tiekejo pripazinimo
nesilaikanciu profesines etikos
normu. momento praejo
maziau kaip vieni metai, kaip
konkurencijos, darbo,
darbuotoju. saugos ir
sveikatos, aplinkosaugos
teises aktq pazeidimas, uz kur[
tiekejui, kuris yra fizinis
asmuo, yra paskirta
administracine nuobauda, o
tiekejui, kuris yra juridinis
asmuo, - ekonomine sankcija,
numatyta Lietuvos
Respublikos [statymuose, kai
nuo sprendimo, kuriuo buvo
paskirta si sankcija
jsiteisejimo dienos praejo
maziau kaip vieni metai. Jeigu
pirkime dalyvaujantis tiekejas,
kuris yra juridinis asmuo,
pazeide Lietuvos Respublikos
konkurencijos jstatymo 5
straipsn[, toks pazeidimas
pagal si punkta^ laikomas
profesiniu, jeigu nuo
sprendimo paskirti Lietuvos
Respublikos konkurencijos
jstatyme nustatyta^ ekonomine
sankcija isiteisejimo dienos
praejo maziau kaip 3 metai.
3.1.1.4 Registry, centro jungtine
pazyma

3.1.1.5 Tiekejas turi teis^ tureti teis?
atlikti visus perkamus statinio
statybos darbus. Statiniq
kategorija: ypatingi statiniai.
Statin iq grupes:
negyvenamieji pastatai.
3.1.1.6 Tiekejas turi tureti Statybos
taisykles perkamiems darbams

Tiekejo,
neatitinkancio
sio reikalavimo,
pasiulymas
atmetamas
Tiekejo,
neatitinkancio
sio reikalavimo,
pasiulymas
atmetamas
Tiekejo,
neatitinkancio
sio reikalavimo,
pasiulymas

Registry, centro jungtine pazyma

Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerijos isduotas(-i) galiojantis (-ys)
atestatas (-ai)

{sakymas (-ai) del tiekejo Statybos
taisykliq patvirtinimo.

Qjtneralinis dircktoriu^-

Vytautas Cesnauska^

5
Eil. Nr.

Kvalifikacijos reikalavimai

Kvalifikacijos
reikalavimq
reiksme

Kvalifikacijos reikalavimus jrodantys
dokumentai

atmetamas

3.1.2.Ekonomines ir finansines bukles, techninio ir profesinio pajegumo reikalavimai
Eil.
Nr.

Kvalifikacijos reikalavimai

Kvalifikacijos reikalavimq
reiksme

3.1.2.1

Tiekejo
vidutine
metine svarbiausiq tinkamai
atliktu statybos ir montavimo
darbq apimtis per paskutinius
5 metus arba per laika^ nuo
tiekejo [registravimo dienos
(jeigu tiekejas vykde veikla^
maziau nei 5 metus) turi buti
ne mazesne kaip 1.500.000
Eur be P V M .

Tiekejo,
neatitinkancio
sio
reikalavimo, pasiulymas
atmetamas

Per paskutinius 5
metus arba per laika^ nuo
tiekejo jregistravimo dienos
(jeigu tiekejas vykde veikla^
maziau kaip 5 metus) atliktq
statybos ir montavimo darbq
sarasas kartu su uzsakovq
pazymomis apie tai, kad
svarbiausi darbai buvo atlikti
tinkamai. Pazymose turi buti
nurodyta
darbi| atlikimo
verte, data ir vieta, be to, ar
jie
buvo
atlikti
pagal
galiojanciq
teises
akty,
reglamentuojanciq
darbq
atlikima^, reikalavimus ir
tinkamai uzbaigti.

3.1.2.2

Tiekejo
bendrojo
likvidumo koeficientas per
paskutinius finansinius metus
turi buti ne mazesnis kaip
1,2.
Bendrojo likvidumo
koeficientas
isreiskiamas
kaip
trumpalaikio
turto
santykis su trumpalaikiais
jsipareigojimais.

Tiekejo,
neatitinkancio
sio
reikalavimo, pasiulymas
atmetamas

Tiekejo paskutiniq
finansiniq metq
balansas,
patvirtintas L R atsakingos
institucijos ar atitinkamos
uzsienio salies institucijos(jei
tiekejas iregistruotas veliau,
jis pateikia duomenis nuo
savo jregistravimo dienos)

3.1.2.3

Tiekejo
siulomo
statybos pagrindiniij darbq
vadovo,
kur[
numatyta
paskirti vadovauti darbams,
patirtis
ir
kvalifikacija.
Statybos pagrindinii| darbq
vadovas privalo buti [vykd^s
ne maziau kaip 2 sutartis,
kuriose statybos
vadovas
atliko
analogiskas(ypatingo
statinio,
sandeliavimo
paskirties naujos
statybos)
darbq vadovo funkcijas.

Tiekejo,
neatitinkancio
sio
reikalavimo, pasiulymas
atmetamas

Pateikiamas tiekejo
siulomo
specialisto
aprasymas, nurodant varda^
pavarde, jyykdytas sutartis
atliekant ypatingq statinii[
statybos darbus, taip pat
nurodant [vykdytas sutartis
dirbus tokiq darbq vadovu,
patvirtintas tiekejo antspaudu
ir tiekejo vadovo(arba jo
igalioto asmens ) parasu bei
kvalifikacijos atestatas.

3.1.2.4

Tiekejas
per
paskutinius 5 metus arba per

Tiekejo,
neatitinkancio

Kvalifikacijos reikalavimus
jrodantys dokumentai

sio

statinio,

{vykdytii ypatingo
gamybos
ir

Genera 1 in is di rck tori us
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Eil.
Nr.

Kvalifikacijos reikalavimai

laika^
nuo
tiekejo
[registravimo dienos (jeigu
tiekejas vykde veikla^ maziau
nei 5 metus ) yra tinkamai
[vykd^s bent 1 panasia^ sutarti
(ypatingo statinio, gamybos
ir sandeliavimo paskirties,
naujos statybos), kurios verte
yra
ne
mazesne
kaip
1.600.000 Eur su P V M

Kvalifikacijos reikalavimq
reiksme

reikalavimo,
atmetamas

pasiulymas

Kvalifikacijos reikalavimus
jrodantys dokumentai

sandeliavimo
paskirties
pastatq
naujos
statybos
sutarciq, kurii[ verte yra ne
mazesne kaip 1.600.000 Eur
su P V M , sarasas, nurodant
bendras
sutarciq
kainas,
datas,
uzsakovus
ir/ar
objektus.

* Pasta bos:
1) jeigu tiekejas negali pateikti nurodytq dokumentq, nes atitinkamoje Salyje tokie dokumentai
neisduodami arba toje salyje isduodami dokumentai neapima visq keliamq klausimq - pateikiama priesaikos
deklaracija arba oficiali tiekejo deklaracija;
2) dokumentq kopijos yra tvirtinamos tiekejo ar jo igalioto asmens parasu, nurodant zodzius „Kopija
tikra" ir pareigij pavadinima^ varda^ (vardo raid?), pavard?, data^ ir antspauda^ (jei turi).
3.2. Jei bendra^ pasiulymo pateikia ukio subjektii grupe, s i i | konkurso sajygq. 3.1.1.1-3.1.1.4
punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus
kiekvienas ukio subjektq grupes narys atskirai, o siq konkurso sajygq, 3.1.2.4 punkte nustatytus
kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus bent vienas ukio subjektq
grupes narys arba visi ukio subjektq grupes nariai kartu.
3.3. Tiekejo pasiulymas atmetamas, jeigu apie nustatytq reikalavimo atitikima^ jis pateike
melaginga^ informacija^ kuria^ pirkejas gali [rodyti bet kokiomis teisetomis priemonemis.
3.4 Jei pirkimo procedurose dalyvauja ukio subjektq grupe, j i pateikia jungtines veiklos
sutarti arba tinkamai patvirtintajos kopija^. Jungtines veiklos sutartyje turi buti nurodyti kiekvienos
sios sutarties salies [sipareigojimai vykdant numatoma, su pirkeju sudaryti pirkimo sutarti, siq
isipareigojimii vertes dalis, ieinanti [ bendra^ pirkimo sutarties vertQ. Jungtines veiklos sutartis turi
numatyti solidaria^ visi[ sios sutarties salii[ atsakomyb? uz prievoliq pirkejui nevykdyma^. Taip pat
jungtines veiklos sutartyje turi buti numatyta, kuris asmuo atstovauja ukio subjektq grupei (su kuo
pirkejas turetq bendrauti pasiulymo vertinimo metu kylanciais klausimais ir teikti su pasiulymo
ivertinimu susijusia^ informacija^ kuriam partneriui suteikti [galiojimai pateikti pasiulyma^ j i
pasirasyti, sudaryti sutarti).
3.5 Kiekvienas subrangovas turi atitikti siq pirkimo sajygq 3.1.1.4 ir 3.1.1.3 punktuose
nustatytus reikalavimus, o 3.1.1.2, 3.1.1.5 ir 3.1.2.3 punktuose nustatytus reikalavimus subrangovas
turi atitikti toje veiklos srityje, kurioje atliks darbus.
4.

P A S I U L Y M V RENGIMAS, PATEIKIMAS, K E I T I M A S

4.1 Pateikdamas pasiulymo tiekejas sutinka su siomis konkurso sajygomis ir patvirtina, kad jo
pasiulyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viska^ ko reikia tinkamam pirkimo sutarties
ivykdymui.
4.2 Pasiulymas turi buti pateikiamas rastu, pasirasytas tiekejo arba jo igalioto asmens.
4.3 Tiekejo pasiulymas bei kita korespondencija pateikiama lietuviq kalba.
4.4 Tiekejas kainos pasiulymo privalo pateikti pagal konkurso sajygq. 1 priede pateikta^ forma^.
Pasiulymas teikiamas uzklijuotame voke. Ant voko turi buti uzrasytas Pirkejo pavadinimas, adresas,
pirkimo pavadinimas, tiekejo pavadinimas ir adresas. Ant voko taip pat gali buti uzrasas „Neatplesti
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iki pasiulymq pateikimo termino pabaigos". Vokas su pasiulymu grazinamas j i atsiuntusiam tiekejui,
jeigu pasiulymas pateiktas neuzklijuotame voke.
4.5 Pasiulymq sudaro tiekejo rastu pateiktij dokumentu visuma:
4.5.1. uzpildyta pasiulymo forma, parengta pagal siq pirkimo konkurso sajygq 1 priedaj
4.5.2. konkurso sajygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindziantys
dokumentai;
4.5.3. jungtines veiklos sutartis arba tinkamai patvirtinta jos kopija, jei bendra^ pasiulymo
teikia ukio subjektq grupe;
4.5.4. kita konkurso sajygose prasoma informacija ir (ar) dokumentai;
4.5.5. objektine ir lokaline samatos;
4.5.6. kalendorinis ikainotas darbq vykdymo grafikas.
4.6 Tiekejas gali pateikti tik vienq pasiulymo - individualiai, o kaip ukio subjektq grupes
narys gali dalyvauti teikiant kelis pasiulymus.
4.7 Tiekejas, pateikdamas pasiulymq, turi siulyti visq nurodytq darbq apimti.
4.8 Tiekejams nera leidziama pateikti alternatyviq pasiulymq. Tiekejui pateikus alternatyvq
pasiulymq, jo pasiulymas ir alternatyvus pasiulymas (alternatyvus pasiulymai) bus atmesti.
4.9 Pasiulymas turi buti pateiktas iki 2015 m. birzelio men. 19 d. 12:00 val. (Lietuvos
Respublikos laiku) atsiuntus j i pastu, per pasiuntini ar tiesiogiai atvykus siuo adresu: A B „Silikatas"
Savanoriq pr. 124, Vilnius LT-03153., kabinetas I aukste, darbo laikas 07:30-16:00. Tiekejo
prasymu Pirkejas nedelsdamas pateikia rasytini patvirtinimq, kad tiekejo pasiulymas yra gautas, ir
nurodo gavimo dienq, valandq ir minutQ.
4.10 Pirkejas neatsako uz pasto velavimus ar kitus nenumatytus atvejus, del kuriq pasiulymai
nebuvo gauti ar gauti paveluotai. Paveluotai gauti pasiulymai neatplesiami ir grqzinami tiekejui
registruotu laisku.
4.11 Pasiulymuose nurodoma darbq kaina pateikiama eurais, turi buti isreiksta ir apskaiciuota
taip, kaip nurodyta siq konkurso sqlygq 1 priede. Apskaiciuojant kainq, turi buti atsizvelgta i visq
nurodytq darbq apimti, kainos sudetines dalis, i technines specifikacijos reikalavimus ir pan. \q
kainq turi buti [skaityti visi mokesciai.
4.12 Pasiulymas turi galioti ne trumpiau nei iki 2015 m. rugsejo 10 d. Jeigu pasiulyme
nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiulymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo
dokumentuose.
4.13 K o l nesibaige pasiulymq galiojimo laikas, pirkejas turi teise; prasyti, kad tiekejai prat^stq
j q galiojimo iki konkreciai nurodyto laiko. Tiekejas gali atmesti toki prasymq.
4.14 Nesibaigus pasiulymq pateikimo terminui Pirkejas turi teisQ j i prat^sti. Apie naujq
pasiulymq pateikimo terming Pirkejas pranesa rastu visiems tiekejams, gavusiems konkurso sajygas
bei paskelbia apie tai Europos Sajungos strukturines paramos svetaineje www.esinvesticijos.lt.
4.15 Pasibaigus skelbime nurodytam pasiulymq pateikimo terminui ir negavus ne vieno
pasiulymo, pirkimas bus vykdomas is naujo.
4.16 Tiekejas iki galutinio pasiulymq pateikimo termino turi teise^ pakeisti arba atsaukti savo
pasiulymq. Toks pakeitimas arba pranesimas, kad pasiulymas atsaukiamas,
pripazjstamas
galiojanciu, jeigu Pirkejas j i gauna pateikti rastu iki pasiulymq pateikimo termino pabaigos.
5. K O N K U R S O S ^ L Y G V PAAISKINIMAS IR PATIKSLINIMAS
5.1 Pirkejas atsako i kiekvienq Tiekejo rasytini prasymq paaiskinti pirkimo sajygas, jeigu
prasymas gautas ne veliau kaip pries 3 darbo dienas iki pirkimo pasiulymq pateikimo termino
pabaigos. [ laiku gautq tiekejo prasymq paaiskinti konkurso sajygas pirkejas atsako ne veliau kaip
per 2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir ne veliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiulymq
pateikimo termino pabaigos. Pirkejas, atsakydamas tiekejui, kartu siuncia paaiskinimus ir visiems
kitiems tiekejams, kuriems jis pateike konkurso sajygas, bet nenurodo, kuris tiekejas pateike
prasymq paaiskinti konkurso sajygas.
Geheralinis direktorius
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5.2
pateikimo
sajygas.
5.3
5.4

Nesibaigus pasiulymq pateikimo, bet ne veliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiulymq
termino pabaigos, Pirkejas turi teisQ savo iniciatyva paaiskinti, patikslinti konkurso
Pirkejas nerengs susitikimq su tiekejais del pirkimo dokumentq paaiskinimq.
Bet kokia informacija, konkurso sajygq paaiskinimai, pranesimai ar kitas pirkejo ir tiekejo
susirasinejimas yra vykdomas siame punkte nurodytu elektroniniu pastu. Tiesiogin[ rys[
su tiekejais [galioti palaikyti: Vytautas Cesnauskas tel.nr. 8 5 231 1850, el.pastas
vytautas@silikatas.lt.

6. PASIULYMV NAGRINEJIMAS IR VERTINIMAS
6.1 Pasiulymq nagrinejimo, vertinimo ir palyginimo procedures atlieka Komisija, tiekejams ar
j q [galiotiems atstovams nedalyvaujant.
6.2 Komisija nagrineja:
6.2.1.
ar tiekejai pasiulymuose pateike tikslius ir issamius duomenis apie savo kvalifikacijq
ir ar tiekejo kvalifikacija atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus;
6.2.2.
ar tiekejai pasiulyme pateike visus duomenis, dokumentus ir informacijq, apibreztq
siose konkurso sqlygose ir ar pasiulymas atitinka siose konkurso sajygose nustatytus reikalavimus;
6.2.3.
ar nebuvo pasiulytos neiprastai mazos kainos;
6.3 Komisija priima sprendimq del kiekvieno pasiulymq pateikusio tiekejo minimaliq
kvalifikacijos duomenq atitikties konkurso sajygose nustatytiems reikalavimams. Jeigu tiekejas
pateike netikslius ar neissamius duomenis apie savo kvalifikacijq, Komisija praso tiekejq siuos
duomenis papildyti arba paaiskinti per protingq terminq. Teis? dalyvauti tolesnese pirkimo
procedurose turi tik tie tiekejai, kuriq kvalifikacijos duomenys atitinka pirkejo keliamus
reikalavimus.
6.4 Iskilus klausimams del pasiulymq turinio ir Komisijai rastu paprasius, tiekejai privalo per
Komisijos nurodytq terminq pateikti rastu papildomus paaiskinimus nekeisdami pasiulymo esmes.
6.5 Jeigu pateiktame pasiulyme Komisija randa pasiulyme nurodytos kainos apskaiciavimo
klaidq, j i privalo rastu paprasyti tiekejq per jos nurodytq terminq istaisyti pasiulyme pastebetas
aritmetines klaidas, nekeiciant vokq su pasiulymais atplesimo posedzio metu paskelbtos kainos.
Taisydamas pasiulyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekejas neturi teises atsisakyti kainos
sudedamqjq daliq arba papildyti kainq naujomis dalimis.
6.6 K a i pateiktame pasiulyme nurodoma nejprastai maza kaina, Komisija turi teis$, o
ketindama atmesti pasiulymq - privalo tiekejo rastu paprasyti per Komisijos nurodytq terminq
pateikti neiprastai mazos pasiulymo kainos pagrindimq, jskaitant ir detalq kainq sudetiniq daliq
pagrindimq.
6.7 Pasiulymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais.
6.8 Pirkejo neatmesti pasiulymai vertinami pagal maziausios kainos kriterijq. Pasiulymq eile
bus sudaroma remiantis kainomis be pridetines vertes mokescio.

7. P A S I U L Y M y A T M E T I M O PRIEZASTYS
7.1 Komisija atmeta pasiulymq, jeigu:
7.1.1.
tiekejas pateike daugiau nei vienq pasiulymq (atmetami visi tiekejo pasiulymai);
7.1.2.
tiekejas neatitiko minimaliq kvalifikacijos reikalavimq, jei jie buvo taikomi;
7.1.3.
tiekejas pasiulyme pateike netikslius ar neissamius duomenis apie savo kvalifikacijq
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reikalavimq, nurodytq technineje specifikacijoje, ir kt.) arba dalyvis, Pirkejo prasymu, nekeisdamas
pasiulymo esmes, nepaaiskino savo pasiulymo;
7.1.5.
tiekejas per Pirkejo nurodytq terminq neistaise aritmetiniq klaidq ir (ar) nepaaiskino
pasiulymo;
7.1.6.
buvo pasiulyta ne[prastai maza kaina ir tiekejas Pirkejo prasymu nepateike rastisko
kainos sudetiniq daliq pagrindimo arba kitaip nepagrinde neiprastai mazos kainos;
7.1.7.
tiekejas pateike melagingq informacijq, kuriq Pirkejas gali jrodyti bet kokiomis
teisetomis priemonemis;
7.1.8.
tiekejo, kurio pasiulymas neatmestas del kitq priezasciq, buvo pasiulyta per didele,
perkanciajai organizacijai nepriimtina pasiulymo kaina.
7.2 Apie pasiulymo atmetimq tiekejas informuojamas per vienq darbo dienq nuo sio
sprendimo priemimo dienos.
8.

DERYBOS

8.1 Jei Pirkejo netenkina pateikti pasiulymai, Komisijos sprendimu visi siose konkurso
sqlygose nustatytus minimalius reikalavimus atitinkantys tiekejai gali buti kvieciami deryboms.
8.2 Derybos yra vykdomos su visais tiekejais, kuriq pasiulymai nebuvo atmesti. Derybq metu
tiekejams pateikiama ta pati informacija. Derybq rezultatai [forminami protokolu, kurie rengiami
atskiri kiekvienam tiekejui.
8.3 Derybos gali buti vykdomos del visq perkamq darbq, prekiq ar paslaugq charakteristikq,
[skaitant kainq, kokyb?, komercines sqlygas ir socialinius, aplinkosaugos ir inovacinius aspektus.
Nesiderama del minimaliq reikalavimq, taikomq pirkimo objektui, tiekejq kvalifikacijai, tiekejq
pasiulymams, siq pasiulymq vertinimo kriterijq ir esminiq pirkimo sutarties sqlygq.
8.4 Komisija, [vertinusi tiekejq kvalifikacijq ir pasiulymus, visiems tiekejams, kuriq
pasiulymai nebuvo atmesti, rastu nurodys laikq, kada reikia atvykti [ derybas.
8.5 Derybq procedurq metu Komisija tretiesiems asmenims neatskleidzia jokios is teikejo
gautos informacijos be jo sutikimo. Derybos vykdomos su kiekvienu tiekeju atskirai, derybos
protokoluojamos. Derybq protokolq pasiraso Komisijos pirmininkas ir tiekejo, su kuriuo deretasi,
[galiotas atstovas. Jei tiekejas ar jo [galiotas atstovas neatvyko [ derybas, Komisija suraso protokolq,
kuriame nurodo apie tiekejo neatvykimq, ir j[ pasiraso visi komisijos nariai.
8.6 Derybq galutiniai pasiulymai yra saliq pasirasyti derybq protokolai bei pirminiai
pasiulymai, kiek jie nebuvo pakeisti derybq metu. Galutiniai pasiulymai vertinami siose pirkimo
sqlygose nustatyta tvarka.
8.7 Baigus derybas ir [vertinus galutinius pasiulymus patvirtinama galutine pasiulymq eile.
Jei tiekejas neatvyko [ derybas, sudarant galutin? konkurso pasiulymq eil?, vertinamas pirminis
neatvykusio tiekejo pasiulymas.
9.

SPRENDIMAS D E L L A I M E T O J O N U S T A T Y M O

9.1 Isnagrinejusi, [vertinusi ir palyginusi pateiktus pasiulymus, Komisija nustato pasiulymq
eilq. Pasiulymai sioje eileje surasomi kainos didejimo tvarka. Jeigu keliq pateiktq pasiulymq yra
vienodos kainos, nustatant pasiulymq eil? pirmesnis [ siq eil? [rasomas tiekejas, kurio pasiulymas
[registruotas anksciausiai.
9.2 Tais atvejais, kai pasiulymq pateike tik vienas tiekejas, pasiulymq eile nenustatoma ir jo
pasiulymas laikomas laimejusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal siq konkurso sqlygq nuostatas.
9.3 Maziausiq kainq pasiul?s tiekejas yra skelbiamas laimejusiu konkursq ir jis kvieciamas
sudaryti sutart[, nurodant laikq iki kada reikia sudaryti sutarti.
9.4 Jeigu tiekejas, kurio pasiulymas pripazintas laimejusiu, ra§tu atsisako sudaryti pirkimo
sutart[ arba iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, nepateikia konkurso sqlygose
nustatyto pirkimo sutarties [vykdymo uztikrinimo, jei taikoma, arba atsisako pirkimo sutart[ sudaryti
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pirkimo dokumentuose nustatytomis sqlygomis, laikoma, kad j is atsisake sudaryti pirkimo sutarti. Tuo
atveju Komisija siulo sudaryti pirkimo sutarti tiekejui, kurio pasiulymas pagal sudarytq pasiulymq eil?
yra pirmas po tiekejo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutarti.

10. PIRKIMO SUTARTIES SQLYGOS
10.1 Pirkimo sutartis pasirasoma su laimejusi pasiulymq pateikusiu tiekeju siose konkurso
sqlygose nustatytomis sqlygomis, vadovaujantis Pirkimq tvarkos aprasu ir Civiliniu kodeksu;
10.2Sudarant pirkimo sutarti, negali buti keiciama laimejusio tiekejo galutinio pasiulymo
kaina ir esmines sqlygos, taip pat pirkejo pirkimo pradzioje nustatytos esmines pirkimo sqlygos,
isskyrus siq sqlygq 8 punkte nustatyti atvejai (jei taikoma);
10.3 Pirkimo sutarties ivykdymas turi buti uztikrinamas draudimo bendroves laidavimu.
Pirkimo sutarties ivykdymo uztikrinimui reikalaujama pateikti draudimo bendroves laidavimo rastq,
kuris turi buti pateiktas ne veliau kaip 5 darbo dienas nuo pirkimo sutarties pasirasymo dienos.
10.4 Jei taikomas pirkimo sutarties ivykdymo uztikrinimo reikalavimas, tiekejas per pirkimo
dokumentuose nustatytq terminq privalo sutarties ivykdymo uztikrinimui pateikti draudimo
bendroves laidavimo rastq. Uztikrinimo verte - 5 % be P V M nuo bendros sqmatines projekto vertes.
Tokiu atveju sutartis jsigalioja tiekejui pateikus reikalaujamq sutarties ivykdymo uztikrinimq.
10.5 Kitos pirkimo sutarties sqlygos:
10.5.1. Tiekejas turi pateikti objekto statybos/montavimo darbq draudimqCAR, visai objekto
sqmatines vertes draudimo sumai,
10.5.2. draudimo bendroves laidavimo rastq Garantinio laikotarpio 24 men. laikotarpio
ivykdymo uztikrinimui
10.6 Atsiskaitymo tvarka:
10.6.1. Avansinis mokejimas nebus vykdomas.
10.6.2. U z atliktus darbus bus atsiskaitoma per 30 kalendoriniq dienq nuo sqskaitos israsymo
dienos.
11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
11.1 Tiekejams pasiulymq rengimo ir dalyvavimo konkurse islaidos neatlyginamos.
11.2 Pirkejas bet kuriuo metu i k i pirkimo sutarties sudarymo turi teisQ nutraukti pirkimo
procedures, jeigu atsirado aplinkybiq, kuriq nebuvo galima numatyti. Priem?s sprendimq nutraukti
pirkimo procedures, pirkejas ne veliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priemimo apie si
sprendimq pranesa visiems pasiulymus pateikusiems tiekejams, o jeigu pirkimo proceduros
nutraukiamos iki galutinio pasiulymo pateikimo termino, visiems pirkimo sqlygas ir (arba) pirkimq
dokumentus isigijusiems tiekejams. Jeigu pirkimo sqlygos ir (arba) pirkimo dokumentai skelbiami
viesai (pavyzdziui, interneto svetaineje), ten pat skelbiamas pranesimas apie pirkimo procedurq
nutraukimq.
11.3 Informacija, pateikta pasiulymuose, isskyrus vokq atplesimo metu skelbiamq informacijq,
tiekejams ir tretiesiems asmenims, isskyrus asmenis, administruojancius ir audituojancius E S
strukturiniq fondq paramos naudojimq, neskelbiami.
11.4 Pirkejas, ne veliau kaip per 3 darbo dienas po pirkimo sutarties sudarymo, informuoja
rastu visus pasiulymus pateikusius tiekejus apie pirkimo sutarties sudarymq, nurodydamas tiekejq su
kuriuo sudaryta pirkimo sutartis.
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12. PRIEDAI

12.1 PriedasNr.l pasiulymo forma;
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PriedasNr.l pasiulymo forma

PASIULYMAS
D E L /pirkimo pavadinimas/
20

-

-

data
Vieta

Tiekejo pavadinimas
Tiekejo adresas
U z pasiulymq atsakingo
pavarde
Telefono numeris

asmens

vardas,

Fakso numeris
E l . pasto adresas

Siuo pasiulymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sqlygomis, nustatytomis:
1) konkurso skelbime, paskelbtame svetaineje www.esinvesticijos.lt 2015-06-12.
2) konkurso sqlygose;
3) pirkimo dokumentq prieduose.
Mes siulome siuos darbus:
Eil.
Nr.

1

1.
2.
3.
4.

5.
6.

Darbij pavadinimas

Kiekis

2

Darbo projektas
Statinio
konstrukcijos
Statinio
architektura
Atvira
sandeliavimo
stogine
Dengta rampa
Vandentiekio,
nuotekq tinklai

3

Mato
vnt.

4

1
1

Kompl.
Kompl.

1

Kompl.

1

Kompl.

1
1

Kompl.
Kompl.

Vieneto
kaina,
Eur (be
PVM)
5

Vieneto
kaina,
Eur (su
PVM)
6

Kaina, Eur
(be P V M )

Kaina, Eur
(su P V M )

7

8

ri
Generalinis dircktoi

VytaHtas Cesnaus

13
Eil.
Nr.

Darbu. pavadinimas

Kiekis

1

2

3

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.

Vedinimas
Sildymas
Elektrotechnikos
darbai
Elektroniniai
rysiai
Apsaugine
signalizacija
Gaisrine
signalizacija
Procesq valdymo
ir automatizacijos
irengimo darbai
Sklypo
piano
dalis
Lauko dujotiekis
Lauko
vandentiekio
tinklai
Lauko
buitiniq
nuotekq tinklai
Lauko
lietaus
nuotekq tinklai
Gre^zinys
Katiline

1
1

Mato
vnt.

4

Vieneto
kaina,
Eur(be
PVM)
5

Vieneto
kaina,
Eur (su
PVM)
6

Kaina, Eur
(be P V M )

Kaina, Eur
(su P V M )

7

8

Kompl.
Kompl.
Kompl.

1

Kompl.
1

Kompl.
1

Kompl.
Kompl.
1

Kompl.
1

1

Kompl.
Kompl.

1

Kompl.
-

1

Kompl.
1

1
1

Kompl.
Kompl.
IS V SO (bendra pasiulymo kaina)

Kartu su pasiulymu pateikiami sie dokumentai:
Eil.
Nr.

Pateiktq dokumentq pavadinimas

Sutarties [vykdymo uztikrinimui pateiksime:
Tiekejas nurodo uztikrinimo budq. dyd[. dokumentus ir garantq ar laidaotojq

Dokumento puslapiq
skaicius
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Pasiulymas galioja iki 20

-

-

d.

A s , zemiau pasiras^s (-iusi), patvirtinu, kad visa musq pasiulyme pateikta informacija yra teisinga ir
kad mes nenuslepeme jokios informacijos, kuriq buvo prasoma pateikti konkurso dalyvius.
A s patvirtinu, kad nedalyvavau rengiant pirkimo dokumentus ir nesu susije^s su jokia kita siame
konkurse dalyvaujancia [mone ar kita suinteresuota salimi.
A s suprantu, kad isaiskejus auksciau nurodytoms aplinkybems busiu pasalintas (-a) is sio konkurso
proceduros, ir mano pasiulymas bus atmestas.

Tiekejo vadovo arba jo igalioto asmens
pareigos

parasus

Vardas Pavarde

