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1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1 UAB „Metasta“ (toliau vadinama – Pirkėjas) įgyvendindama projektą „UAB „Metasta“
pajėgumų didinimas diegiant technologines ekoinovacijas“ (Nr. 03.3.2-LVPA-K-837-04-0019),
bendrai finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos lėšomis numato
įsigyti: frontalinius krautuvus – 3 vnt.
1.2 Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Projektų finansavimo ir administravimo
taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K316 (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: direktorius Artūras Šveikauskas, 8 679 92201,
arturas@metasta.lt
2. PIRKIMO OBJEKTAS
2.1. Perkama Frontaliniai krautuvai – 3 vnt., kurių savybės nustatytos pateiktoje techninėje
specifikacijoje.
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 visam nurodytam
prekių kiekiui.
2.4. Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 1 mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos.
Prekės gali būti pristatomos dalimis.
2.5. Pirkėjas turi teisę atitinkamam laikotarpiui, tačiau ne ilgiau kaip 15 (penkiolika)
kalendorinių dienų, pratęsti Prekės perdavimo terminą, jeigu Pardavėjas Prekės laiku pateikti negali
dėl to, kad jos laiku neišsiunčia gamintojas arba jos laiku nepristato transporto organizacija, dėl force
majaure aplinkybių arba dėl kitų nuo pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
2.6. Prekių pristatymo vieta – Bartų g. 1, Aleksandriškių k., Trakų r. sav.
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

Kvalifikacijos
reikalavimų
reikšmė
Tiekėjo,
neatitinkančio
šio reikalavimo,
pasiūlymas

Kvalifikacijos reikalavimus
įrodantys dokumentai
Valstybės įmonės Registrų centro
arba atitinkamos užsienio šalies
institucijos išduotas dokumentas,
patvirtinantis, kad tiekėjas nėra
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Eil. Nr.

Kvalifikacijos reikalavimai
panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo,
bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto
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

Kvalifikacijos
reikalavimų
reikšmė
atmetamas

Kvalifikacijos reikalavimus
įrodantys dokumentai
bankrutavęs, likviduojamas, jam
nėra iškelta restruktūrizavimo,
bankroto byla ar vykdomas
bankroto procesas ne teismo
tvarka, nėra siekiama priverstinio
likvidavimo
procedūros
ar
susitarimo su kreditoriais, arba
išrašas iš teismo sprendimo,
išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų
iki pasiūlymų pateikimo termino
pabaigos. Jei dokumentas išduotas
anksčiau, tačiau jo galiojimo
terminas ilgesnis nei pasiūlymų
pateikimo
terminas,
toks
dokumentas
yra
priimtinas.
Pateikiama tinkamai patvirtinta
dokumento
kopija*
arba
pateikiamas laisvos formos tiekėjo
raštiškas patvirtinimas, kad jis
atitinka šiame punkte nurodytą
kvalifikacijos reikalavimą

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 0,5
pasiūlymo vertės be PVM.

3.1.2.2.

Tiekėjas yra siūlomos technikos
gamintojas
arba
gamintojo
įgaliotas atstovas, turintis teisę
vykdyti
siūlomos
technikos
prekybą,
garantinį
techninį
aptarnavimą, remontą ir priežiūrą.
Tiekėjas gali būti sudaręs sutartį su
ūkio subjektu, kuris turi aukščiau
įvardintas gamintojo ar jo atstovo
suteiktas teises.

* Pastabos:

Kvalifikacijos reikalavimų
reikšmė
Tiekėjo, neatitinkančio šio
reikalavimo,
pasiūlymas
atmetamas

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.
1.5. įvykdytos sutarties objektą.
Tiekėjo laisvos formos deklaracija
(tik tuo atveju, kai Tiekėjas yra
perkamos
gamybinės
įrangos
gamintojas)
arba
įgaliojimų,
susitarimų ar kitų lygiaverčių
dokumentų, suteikiančių teisę
atstovauti perkamos technikos
gamintoją ir teisę parduoti siūlomą
techniką,
vykdyti
garantinį
techninį aptarnavimą, remontą ir
priežiūrą,
arba
dokumentų,
pavirtinančių, kad Tiekėjas yra
sudaręs sutartį su ūkio subjektu,
kuris turi aukščiau įvardintas
gamintojo ar jo atstovo suteiktas
teises arba kitų dokumentų
kopijos.
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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 3.1.1. punktuose
nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas ūkio
subjektų grupės narys atskirai, o šių konkurso sąlygų 3.1.2. 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
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.
4.4 Tiekėjas kainos pasiūlymą privalo pateikti pagal konkurso sąlygų 2 priede pateiktą formą.
Pasiūlymas teikiamas elektroniniu paštu: arturas@metasta.lt Elektroninio laiško antraštėje turi būti
nurodyta „FRONTALINIŲ KRAUTUVŲPIRKIMO KONKURSUI“.
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 prekių kiekį.
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 2021 m. gegužės 24 d. 09.00 val. (Lietuvos Respublikos
laiku) atsiuntus jį elektoriniu paštu: arturas@metasta.lt Tiekėjo prašymu Pirkėjas nedelsdamas
pateikia rašytinį patvirtinimą, kad tiekėjo pasiūlymas yra gautas, ir nurodo gavimo dieną, valandą ir
minutę.
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4.10 Pirkėjas neatsako už elektroninio pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių
pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. Pavėluotai gauti pasiūlymai el. paštu nevertinami, o
pasiūlymą pateikęs tiekėjas informuojamas el. paštu apie pavėluotai gautą pasiūlymą.
4.11 Pirkėjas užtikrina, kad prie el. pašto, kuriuo bus siunčiami pasiūlymai, priėjimą turės tik
atitinkamas teises turintys Pirkėjo atsakingi darbuotojai ir visi pasiūlymai bus peržiūrimi ir
nagrinėjami tik pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui.
4.12 Pasiūlymuose nurodoma prekių kaina pateikiama eurais, turi būti išreikšta ir apskaičiuota
taip, kaip nurodyta šių konkurso sąlygų 2 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 patiriamos su
pirkimo sutarties vykdymu susijusios išlaidos.
4.13 Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 90 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino
pabaigos (t.y. paskutinė pasiūlymų pateikimo diena+90 dienų). Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo
galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.
4.14 Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, pirkėjas turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų
jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą.
4.15 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.
4.16 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 elektroniniu paštu. Tiesioginį ryšį su tiekėjais
įgalioti palaikyti: direktorius Artūras Šveikauskas, 8 679 92201, arturas@metasta.lt
6. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS
6.1 Susipažinimo su pasiūlymais procedūra vyks 2021 m. gegužės 24 d. 09 val. 00 min.
(Lietuvos Respublikos laiku), dalyviams nedalyvaujant.
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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
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 (jei vykdomos derybos - galutinis 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.
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7.2
Apie pasiūlymo atmetimą tiekėjas informuojamas per vieną darbo dieną nuo šio
sprendimo priėmimo dienos.
8. DERYBOS
8.1 Jei Pirkėjo netenkina pateikti pasiūlymai, Komisijos sprendimu visi šiose konkurso
sąlygose nustatytus minimalius reikalavimus atitinkantys tiekėjai gali būti kviečiami deryboms
8.2 Derybos yra vykdomos su visais tiekėjais, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti. Derybų metu
tiekėjams pateikiama ta pati informacija. Derybų rezultatai įforminami protokolu, kurie rengiami
atskiri kiekvienam tiekėjui.
8.3 Derybos gali būti vykdomos dėl visų perkamų darbų, prekių ar paslaugų charakteristikų,
įskaitant kainą, kokybę, komercines sąlygas ir socialinius, aplinkosaugos ir inovacinius aspektus.
Nesiderama dėl minimalių reikalavimų, taikomų pirkimo objektui, tiekėjų kvalifikacijai, tiekėjų
pasiūlymams, šių pasiūlymų vertinimo kriterijų ir esminių pirkimo sutarties sąlygų.
8.4 Komisija, įvertinusi tiekėjų kvalifikaciją ir pasiūlymus, visiems tiekėjams, kurių
pasiūlymai nebuvo atmesti, raštu nurodys laiką, kada reikia atvykti į derybas.
8.5 Derybų procedūrų metu Komisija tretiesiems asmenims neatskleidžia jokios iš teikėjo
gautos informacijos be jo sutikimo. Derybos vykdomos su kiekvienu tiekėju atskirai, derybos
vykdomos el. paštu, derybos protokoluojamos. Derybų protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas ir
tiekėjo, su kuriuo derėtasi, įgaliotas atstovas (pasirašymas vykdomas naudojant el. parašą). Jei
tiekėjas ar jo įgaliotas atstovas neatvyko į derybas, Komisija surašo protokolą, kuriame nurodo apie
tiekėjo 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 galutinė pasiūlymų eilė. Jei
tiekėjas neatvyko į derybas, sudarant galutinę konkurso pasiūlymų eilę, vertinamas pirminis
neatvykusio tiekėjo pasiūlymas.
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.
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 Pirkimo sutartis pasirašoma su laimėjusį pasiūlymą pateikusiu tiekėju šiose konkurso
sąlygose nustatytomis sąlygomis, vadovaujantis Taisyklėmis ir Civiliniu kodeksu;
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10.2 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);
10.3 Vykdant pirkimo sutartį, esminės pirkimo sutarties sąlygos keičiamos nebus, jeigu:
10.3.1. jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, kurios, jeigu būtų nustatytos pirkimo
dokumentuose, būtų suteikusios galimybę dalyvauti pirkimo procedūrose kitiems, nei dalyvavo,
tiekėjams;
10.3.2. jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, dėl kurių, jeigu jos būtų nustatytos pirkimo
dokumentuose, laimėjusiu pasiūlymu galėtų būti pripažintas kito, nei pasirinktas, tiekėjo pasiūlymas;
10.3.3. pirkimo objektas yra pakeičiamas taip, kad į keičiamą pirkimo sutartį įtraukiamos
naujos (papildomos) prekės, paslaugos ar darbai;
10.3.4. ekonominė sutarties pusiausvyra pasikeičia asmens, su kuriuo sudaryta sutartis, naudai
taip, kaip nebuvo nustatyta pirminės sutarties sąlygose.
10.4 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.
10.5 Mokėjimai, jų terminai ir sąlygos:
10.5.1. Pirkėjas Pardavėjui sumoka už pristatytą techniką per 10 (dešimt) kalendorinių dienų
po sąskaitos-faktūros išrašymo ir priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos. Pirkėjas apmoka
tik už faktiškai pristatytas prekes, pagal pateiktą sąskaitą-faktūrą ir priėmimo – perdavimo aktą.
10.6. Jeigu Pardavėjas pavėluoja pristatyti techniką per nustatytą terminą, Pirkėjas reikalaus
0,02 % (dviejų šimtųjų procento) dydžio delspinigių nuo nuo neįvykdytų įsipareigojimų vertės, bet
ne daugiau kaip 10 % (dešimt procentų) nuo pirkimo sutarties vertės.
10.7. Jeigu Pirkėjas vėluoja sumokėti už techniką per nustatytą terminą, Pardavėjas reikalaus
0,02 % (dviejų šimtųjų procento) dydžio delspinigių nuo nuo neįvykdytų įsipareigojimų vertės, bet
ne daugiau kaip 10 % (dešimt procentų) nuo pirkimo sutarties vertės.
10.8. Sutarčiai taikomos fiksuotos kainos kainodaros taisyklės

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;
12.2 Pasiūlymo forma.
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1 konkurso sąlygų priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Pirkimo objektas: Frontaliniai krautuvai – 3 vnt.
Ši techninė specifikacija yra neatsiejama Konkursinių sąlygų dalis. Prekių techninės ir/ar funkcinės
savybės yra suprantamos kaip minimalios reikalingos Pirkėjui, tačiau Tiekėjai gali siūlyti
alternatyvius – tai yra geresnius parametrus nei nurodyta techninėje specifikacijoje. Jeigu techninėje
specifikacijoje būtų panaudotas konkretus Prekės pavadinimas, modelis ar šaltinis, procesas ar
prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai ar pan., Tiekėjai turi teisę siūlyti
lygiavertę ar geresnės charakteristikos Prekę.
Eil.
Nr.
1.
1.1

1.2

1.3

1.4.

1.5.
1.6.

2.
2.1
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3.
3.1

Funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių)
pavadinimas (apibūdinimas)
Bendrieji reikalavimai:
Frontalinis krautuvas skirtas birių medžiagų
(smėlio, žvyro, skaldos) kasimui ir pakrovimui į
transporto priemones.
Naujas, nenaudotas, atitinkantis ES reikalavimus
gamtosaugos ir saugos darbe srityse, pažymėtas
ženklu CE.
Ratinis frontalinis krautuvas turi būti pilnai
sukomplektuotas, paruoštas darbui. Jo darbinis
svoris (be papildomų svorių)
Mašina turi būti parengta pagal KET reikalavimus
darbui gatvėse ir tamsiu paros metu: darbinis
apšvietimas (LED žibintai arba analogiški priekyje
ir gale), gabaritiniai, posūkių, stop žibintai,
švyturėlis virš kabinos. Valstybinio numerio ženklo
tvirtinimo vieta su apšvietimu.
Centrinė tepimo sistema
Pagrindiniai matmenys

Variklis:
Variklis – turbodyzelinis arba lygiavertis
Variklio galia
Variklio darbinis tūris
Gamintojo įrengtas pirminis oro valymo filtras,
mažinantis pagrindinių oro filtrų užsiteršimo greitį.
Atitinkantis ne žemesnius kaip EU Stage V arba
lygiaverčius emisijos reikalavimus.
Įrengtas reversuojamas, turintis hidraulinę pavarą,
aušinimo ventiliatorius.
Degalų bako talpa
Hidraulinė sistema:
Hidrosistema – kintamojo srauto su krovinio jutimo
funkcija, užtikrinanti visą hidraulinę galią, esant
bet kokiems variklio sūkiams (hidraulinis srautas ir
slėgis automatiškai prisitaikantis prie apkrovos).

Techniniai ir/arba funkciniai reikalavimai
(rodikliai)
Būtina
Būtina
ne mažesnis nei 25000 kg.
Būtina

Būtina
aukštis be švyturėlio, ne daugiau 3600 mm;
plotis ties padangų išoriniu paviršiumi, ne
daugiau 2991 mm.
Posūkio spindulys ties padangų išoriniu
paviršiumi, ne daugiau 6770 mm
ne mažiau 230 kW pagal SAE J1349 arba
lygiavertį standartą
ne mažiau kaip 9300 cm³
Būtina
Būtina
Būtina
ne mažiau kaip 300 l
Būtina
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3.2

3.3
4.
4.1
4.2
4.3.
5.
5.1
5.2
5.3
5.4

5.5

5.6

5.7
5.8
6.
6.1

6.2
7.
7.1

7.2
7.3
7.4

7.5.
7.6.

Gamintojo įrengta hidraulinė arba analogiška
krovinio jutimo funkcija, leidžianti operatoriui
kontroliuoti kraunamą svorį, krautuvo borto
kompiuteryje fiksuojanti suminius parametrus.
Hidraulinio skirstytuvo strėlės valdymo sekcijai
įrengta „plaukiojanti“ padėtis.
Transmisija:
CVT (Continously Variable Transmission) arba
lygiaverčio tipo.
Pavarų skaičius
Maksimalus važiavimo greitis
Važiuoklė:
Ne prasčiau kaip: 4 ratų pavara su priekinės ašies
diferencialo blokavimu
Ne prasčiau kaip: visos padangos radialinės,
išmatavimai 26.5R25, su karjeriniu protektoriumi.
Stabdžių sistema
Stovėjimo stabdys: nepriklausomas, uždaras arba
atviras, diskinis, valdomas mechaniškai rankine
svirtimi iš operatoriaus darbo vietos arba
elektromechaninis.
Atraminės ratų fiksavimo kaladėlės (skirtos
krautuvui fiksuoti remonto metu) ne mažiau kaip 2
vnt, su numatytomis tvirtinimo vietomis.
Svyravimų slopinimo sistema: įrengta gamintojo,
neleidžianti
mašinai
įsisiūbuoti
važiuojant,
aktyvuojama
automatiškai
arba
įjungiama
operatoriaus.
Krautuvo rėmas – besilankstantis.
Rėmo pasukimo kampas į abi puses
Krovimo kaušas:
Krautuvo kaušas su keičiama (tvirtinama varžtais)
briauna, pagaminta iš dilimui atsparaus plieno
Hardox arba analogiško
Kaušo funkcijos:
- kasti ir krauti birias medžiagas;
- profiliuoti (lyginti, perstumti medžiagas) grunto
paviršių;
Krovimo kaušo lanksto ašies maksimalus aukštis
Operatoriaus kabina:
Rakinama ergonominė kabina, apšildoma su
gamykline oro ventiliavimo ir kondicionavimo
sistema.
Triukšmo lygis kabinos viduje

Būtina

Būtina
Būtina
ne mažiau 4 pavarų
ne mažiau 35 km/h
Būtina
Būtina
„Šlapio“ tipo, visų keturių ratų
Būtina

Būtina
Būtina

Būtina
ne mažiau 37 °.
ne mažiau 5,0 m3 talpos

ne mažiau nei 4400 mm.
Taip

ne didesnis 70 dB pagal ISO 6396 arba
lygiaverčio standarto reikalavimus.
Priekinis ir galinis (elektriniai) stiklų valytuvai su Būtina
integruota apiplovimo sistema.
Kabinoje įrengtas, integruotas radijo grotuvas su Būtina
garsiakalbiais, turintis Bluetooth sąsają mobiliajam
telefonui, USB jungtį.
Sėdynė su pneumatine pakaba
Būtina
Monitoringo sistema (kompiuterinė mechanizmo Būtina
gedimų informavimo, diagnostikos ir vairuotojo
informacinė sistema – CAN arba analogiška),
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8.
8.1

8.2

8.3

pateikianti gedimus, mechanizmo darbo laiką,
momentines degalų sąnaudas, sumines degalų
sąnaudas už tam tikrą mechanizmo darbo laikotarpį.
Kiti reikalavimai:
Degalų bako talpa, AdBlue talpa (jei techniškai Būtina
numatyta ir įrengta gamintojo), hidraulinio skysčio
talpa – rakinamos arba kitaip apsaugotos nuo
neteisėto atidarymo.
Specialus operatorių ir mechanikų apmokymas, Būtina
supažindinimas – tiekėjo sąskaita, ne vėliau nei
prekės perdavimo pirkėjui dieną.
Garantija - 5 metai arba 10 000 moto valandų (kas baigsis greičiau) nuo priėmimo - perdavimo akto
pasirašymo dienos
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2 konkurso sąlygų priedas
PASIŪLYMAS DĖL FRONTALINIŲ KRAUTUVŲ
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 nurodyti datą.
2) konkurso sąlygose;
3) pirkimo dokumentų prieduose.
Mes siūlome šias prekes:
Eil.
Nr.

Prekių/paslaugų/dar
bų pavadinimas

Kiekis

Mato
vnt.

1

2

3

4

1.

Frontaliniai
krautuvai

3

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)
Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų
savybės tokios:
Eil.Nr.
1

Prekių / paslaugų / darbų techniniai rodikliai
2

1.
1.1

Bendrieji reikalavimai:
Frontalinis krautuvas skirtas birių medžiagų (smėlio,
žvyro, skaldos) kasimui ir pakrovimui į transporto
priemones.
Naujas, nenaudotas, atitinkantis ES reikalavimus
gamtosaugos ir saugos darbe srityse, pažymėtas
ženklu CE.

1.2

Rodiklių reikšmės
3
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Eil.Nr.
1

Prekių / paslaugų / darbų techniniai rodikliai
2

1.3

Ratinis frontalinis krautuvas turi būti pilnai
sukomplektuotas, paruoštas darbui. Jo darbinis svoris
(be papildomų svorių)
Mašina turi būti parengta pagal KET reikalavimus
darbui gatvėse ir tamsiu paros metu: darbinis
apšvietimas (LED žibintai arba analogiški priekyje ir
gale), gabaritiniai, posūkių, stop žibintai, švyturėlis
virš kabinos. Valstybinio numerio ženklo tvirtinimo
vieta su apšvietimu.
Centrinė tepimo sistema
Pagrindiniai matmenys
Variklis:
Variklis – turbodyzelinis arba lygiavertis

1.4.

1.5.
1.6.
2.
2.1

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3.
3.1

3.2

3.3
4.
4.1
4.2
4.3.
5.
5.1
5.2
5.3
5.4

5.5

Variklio galia
Variklio darbinis tūris
Gamintojo įrengtas pirminis oro valymo filtras,
mažinantis pagrindinių oro filtrų užsiteršimo greitį.
Atitinkantis ne žemesnius kaip EU Stage V arba
lygiaverčius emisijos reikalavimus.
Įrengtas reversuojamas, turintis hidraulinę pavarą,
aušinimo ventiliatorius.
Degalų bako talpa
Hidraulinė sistema:
Hidrosistema – kintamojo srauto su krovinio jutimo
funkcija, užtikrinanti visą hidraulinę galią, esant bet
kokiems variklio sūkiams (hidraulinis srautas ir
slėgis automatiškai prisitaikantis prie apkrovos).
Gamintojo įrengta hidraulinė arba analogiška
krovinio jutimo funkcija, leidžianti operatoriui
kontroliuoti kraunamą svorį, krautuvo borto
kompiuteryje fiksuojanti suminius parametrus.
Hidraulinio skirstytuvo strėlės valdymo sekcijai
įrengta „plaukiojanti“ padėtis.
Transmisija:
CVT (Continously Variable Transmission) arba
lygiaverčio tipo.
Pavarų skaičius
Maksimalus važiavimo greitis
Važiuoklė:
Ne prasčiau kaip: 4 ratų pavara su priekinės ašies
diferencialo blokavimu
Ne prasčiau kaip: visos padangos radialinės,
išmatavimai 26.5R25, su karjeriniu protektoriumi.
Stabdžių sistema
Stovėjimo stabdys: nepriklausomas, uždaras arba
atviras, diskinis, valdomas mechaniškai rankine
svirtimi iš operatoriaus darbo vietos arba
elektromechaninis.
Atraminės ratų fiksavimo kaladėlės (skirtos
krautuvui fiksuoti remonto metu) ne mažiau kaip 2

Rodiklių reikšmės
3
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Eil.Nr.
1

5.6

5.7
5.8
6.
6.1

6.2
7.
7.1

7.2
7.3
7.4

7.5.
7.6.

8.
8.1

8.2

8.3

Prekių / paslaugų / darbų techniniai rodikliai
2

Rodiklių reikšmės
3

vnt, su numatytomis tvirtinimo vietomis.
Svyravimų slopinimo sistema: įrengta gamintojo,
neleidžianti
mašinai
įsisiūbuoti
važiuojant,
aktyvuojama
automatiškai
arba
įjungiama
operatoriaus.
Krautuvo rėmas – besilankstantis.
Rėmo pasukimo kampas į abi puses
Krovimo kaušas:
Krautuvo kaušas su keičiama (tvirtinama varžtais)
briauna, pagaminta iš dilimui atsparaus plieno
Hardox arba analogiško
Kaušo funkcijos:
- kasti ir krauti birias medžiagas;
- profiliuoti (lyginti, perstumti medžiagas) grunto
paviršių;
Krovimo kaušo lanksto ašies maksimalus aukštis
Operatoriaus kabina:
Rakinama ergonominė kabina, apšildoma su
gamykline oro ventiliavimo ir kondicionavimo
sistema.
Triukšmo lygis kabinos viduje
Priekinis ir galinis (elektriniai) stiklų valytuvai su
integruota apiplovimo sistema.
Kabinoje įrengtas, integruotas radijo grotuvas su
garsiakalbiais, turintis Bluetooth sąsają mobiliajam
telefonui, USB jungtį.
Sėdynė su pneumatine pakaba
Monitoringo sistema (kompiuterinė mechanizmo
gedimų informavimo, diagnostikos ir vairuotojo
informacinė sistema – CAN arba analogiška),
pateikianti gedimus, mechanizmo darbo laiką,
momentines degalų sąnaudas, sumines degalų
sąnaudas už tam tikrą mechanizmo darbo laikotarpį.
Kiti reikalavimai:
Degalų bako talpa, AdBlue talpa (jei techniškai
numatyta ir įrengta gamintojo), hidraulinio skysčio
talpa – rakinamos arba kitaip apsaugotos nuo
neteisėto atidarymo.
Specialus operatorių ir mechanikų apmokymas,
supažindinimas – tiekėjo sąskaita, ne vėliau nei
prekės perdavimo pirkėjui dieną.
Garantija - 5 metai arba 10 000 moto valandų (kas
baigsis greičiau) nuo priėmimo - perdavimo akto
pasirašymo dienos

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Eil.
Nr.

Pateiktų dokumentų pavadinimas

Dokumento puslapių
skaičius
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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

