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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1.1. Vilniaus lopšelis-darželis „Pušaitė“ (toliau – perkančioji organizacija) perka 

stogo remonto darbus  (toliau tekste – Darbai). 

1.2. Pirkimas vykdomas skelbiamos apklausos būdu (toliau – Apklausa), vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos pirkimų įstatymu (toliau – Įstatymas), Viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintu Mažos vertės pirkimų 

tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir kitais viešuosius 

pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei šiomis skelbiamos apklausos sąlygomis (toliau 

– Apklausos sąlygos). 

1.3. Pagrindinės naudojamos sąvokos yra apibrėžtos Įstatyme ir Apraše. 

1.4. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio 

pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų. Perkančioji organizacija, vykdydama 

pirkimą, siekia racionaliai naudoti tam skirtas lėšas bei užtikrina, kad būtų laikomasi aplinkos 

apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų vykdant pirkimo sutartis. 

1.5. Perkančioji organizacija nėra pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtoja. 

1.6. Pirkimas yra elektroninis ir atliekamas per Centrinę viešųjų pirkimų informacinę 

sistemą (toliau – CVP IS). Skelbimas apie mažos vertės pirkimą yra paskelbtas CVP IS: 

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt. 

1.7. Bet kokia informacija, apklausos sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas 

Perkančiosios organizacijos ir dalyvio susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS 

susirašinėjimo priemonėmis (pranešimus gaus prie pirkimo prisijungę dalyviai). 

1.8. Perkančioji organizacija laikys, kad visi dalyviai, pateikę Apklausos pasiūlymus, 

yra susipažinę su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais pirkimus, sutarčių 

sudarymą ir vykdymą bei kitais teisės aktais, kurių nuostatos susijusios su bet kokiais tarp 

Perkančiosios organizacijos ir dalyviais susiklostančiais santykiais bei šia Apklausa. Su visais 

Lietuvos Respublikos teisės aktais galima susipažinti internetinėje Viešųjų pirkimų tarnybos 

internetinėje svetainėje http://www.vpt.lt. 

1.9. Visos Apklausos sąlygos, nustatytos pirkimo dokumentuose, kuriuos sudaro: 

1.9.1. skelbimas apie pirkimą; 

1.9.2. apklausos sąlygos (kartu su priedais); 

1.9.3. dokumentų paaiškinimai (patikslinimai), taip pat atsakymai į dalyvių klausimus 

(jeigu bus); 

1.9.4. kita CVP IS elektroninėmis priemonėmis pateikta informacija. 

1.10. Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgaliota palaikyti Perkančiosios organizacijos atstovė: 

direktorė Daiva Skarulskienė, tel. (8 5) 234 3792, el. paštas rastine@pusaite.vilnius.lm.lt  

 

II.PIRKIMO OBJEKTAS 

2.1. Pirkimo objektas –  stogo remonto darbai (toliau – darbai). 

Darbų BVPŽ kodas – 45261900-3. 

Pirkimo objektas nėra skirstomas į atskiras pirkimo dalis. Pasiūlymas turi būti teikiamas 

visai Pirkimo objekto apimčiai. 

2.2. Darbų apimtis, privalomi darbų reikalavimai nurodyti Apklausos sąlygų 2 priede 

„Techninė specifikacija“ ir 3 priede „Sutarties projektas“. Tiekėjams neleidžiama pateikti 

alternatyvių pasiūlymų, kuriais laikomi pasiūlymai, kuriuose yra nurodytos kitokios pirkimo 

objekto techninės charakteristikos nei yra apibrėžta pirkimo dokumentuose. Dalyvių pateikti 

alternatyvūs pasiūlymai nebus nagrinėjami. 

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/
http://www.vpt.lt/
mailto:rastine@pusaite.vilnius.lm.lt
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2.3. Stogo remonto darbų terminas iki 2022 m. rugpjūčio 31 d.  

2.4. Darbų atlikimo vieta – Bistryčios g. 3, Vilnius. Atlikus darbus pristatomi atitikties 

dokumentai (sertifikatai, kokybės pažymėjimai ir pan.) ir naudojimosi instrukcijos originalo ir 

lietuvių kalbomis.  

2.5.Vykdant pirkimo sutartį, pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos 

faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai turi būti teikiamos naudojantis informacinės 

sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 12 

dalyje nustatytus atvejus. 

2.6. Pirkimo dalyvis atsako už rūpestingą visų pirkimo dokumentų išnagrinėjimą ir 

visus išleistus papildymus, už patikimos informacijos apie visas sąlygas bei įsipareigojimus, 

galinčius turėti įtakos pirkimo objekto kainai, pasiūlymo sumai ar pobūdžiui, pateikimą. Jei 

pirkimo dalyvis laimi Apklausą, nebebus priimtas joks reikalavimas pakeisti siūlomas kainas 

arba sąlygas, grindžiamas klaidomis ar praleidimais. 

 

III. KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI, TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI 

3.1. Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai:  

Eil. 

Nr.  

Minimalūs kvalifikacijos reikalavimai 

tiekėjui 

Dokumentai ir informacija, kuriuos turi 

pateikti tiekėjai, siekiantys įrodyti, kad 

jų kvalifikacija atitinka keliamus 

reikalavimus 

1.1. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo arba 

tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, 

vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis 

narys (nariai), turintis (turintys) teisę 

juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, 

ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) 

asmuo (asmenys), turintis (turintys) 

teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo 

apskaitos dokumentus, neturi 

neišnykusio ar nepanaikinto teistumo ir 

dėl tiekėjo (juridinio asmens) per 

pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir 

įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo 

nuosprendis už dalyvavimą 

nusikalstamame susivienijime, jo 

organizavimą ar vadovavimą jam, už 

kyšininkavimą, tarpininko 

kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, 

kredito, paskolos ar tikslinės paramos 

panaudojimą ne pagal paskirtį ar 

nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, 

mokesčių nesumokėjimą, neteisingų 

duomenų apie pajamas, pelną ar turtą 

pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar 

kito dokumento nepateikimą, 

Išrašai iš teismų sprendimų, jei tokie yra, ar 

Informatikos ir ryšių departamento prie 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 

ministerijos išduota pažyma ar valstybės 

įmonės Registrų centro Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka 

išduotas dokumentas, patvirtinantis 

jungtinius kompetentingų institucijų 

tvarkomus duomenis, ar jiems tolygus 

šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar 

šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos 

teismo ar viešojo administravimo 

institucijos išduotas dokumentas, 

liudijantis, kad nėra nurodytų pažeidimų. 

PASTABA. Nurodytas dokumentas turi 

būti 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. 

Pateikiamas skenuotas dokumentas 

elektroninėje formoje. 
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nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar 

realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų 

pinigų ar turto legalizavimą, dėl kitų 

valstybių tiekėjų nėra priimtas ir 

įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo 

nuosprendis už 2004 m. kovo 31 d. 

Europos Parlamento ir Tarybos 

direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo 

darbų, prekių ir paslaugų pirkimo 

sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 

straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos 

Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus 

nusikaltimus. 

1.2. Tiekėjas nebankrutuojantis 

(nebankrutavęs), nelikviduojamas, 

nerestruktūrizuojamas, su kreditoriais 

nesudaręs taikos sutarties (tiekėjo ir 

kreditorių susitarimas tęsti tiekėjo 

veiklą, kai tiekėjas prisiima tam tikrus 

įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka 

savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar 

atsisakyti), nesustabdęs ar neapribojęs 

savo veiklos, arba jo padėtis pagal 

šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus 

nėra tokia pati ar panaši. 

  

 

1. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, 

registruotas Lietuvos Respublikoje, pateikia 

teismo išduotą išrašą iš teismo sprendimo 

(jei toks yra) arba dokumentą iš Audito, 

apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo 

valdymo tarnybos prie Lietuvos 

Respublikos finansų ministerijos arba 

Valstybės įmonės Registrų centro išduotą 

išrašą ar šios įmonės Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą 

dokumentą, patvirtinantį jungtinius 

kompetentingų institucijų tvarkomus 

duomenis nurodytoms aplinkybėms įrodyti, 

arba teismo išduotą išrašą iš teismo 

sprendimo, jei toks yra.  

PASTABA. Nurodytas dokumentas turi 

būti 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. 

Kitos valstybės tiekėjas pateikia šalies, 

kurioje yra registruotas tiekėjas, ar šalies, iš 

kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar 

viešojo administravimo institucijos išduotą 

pažymą.  

PASTABA. Nurodytas dokumentas turi 

būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki 

pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei 

dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo 

galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų 
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pateikimo terminas, toks dokumentas yra 

priimtinas. 

2. Laisvos formos tiekėjo deklaracija, kad 

tiekėjas su kreditoriais nėra sudaręs taikos 

sutarties, nesustabdęs ar neapribojęs savo 

veiklos. 

Pateikiamas skenuotas dokumentas 

elektroninėje formoje. 

1.3. Tiekėjas turi būti įvykdęs 

įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, 

įskaitant socialinio draudimo įmokas, 

mokėjimu pagal šalies, kurioje jis 

registruotas, ar šalies, kurioje yra 

perkančioji organizacija, reikalavimus. 

Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu 

įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, 

įskaitant socialinio draudimo įmokas, 

mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų 

įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 

50 eurų. 

1. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie 

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 

teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos 

arba valstybės įmonės Registrų centro 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nustatyta tvarka išduotas dokumentas, 

patvirtinantis jungtinius kompetentingų 

institucijų tvarkomus duomenis, ar šalies, 

kurioje registruotas tiekėjas, 

kompetentingos valstybės institucijos 

išduota pažyma. 

2.* Lietuvos Respublikoje registruotas 

tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, pateikia 

Valstybinio socialinio draudimo fondo 

valdybos teritorinių skyrių ir kitų 

Valstybinio socialinio draudimo fondo 

įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio 

draudimo fondo administravimu arba 

valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka 

išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius 

kompetentingų institucijų tvarkomus 

duomenis. 

Kitos valstybės tiekėjas pateikia šalies, 

kurioje yra įregistruotas tiekėjas, 

kompetentingos valstybės institucijos 

išduotą pažymą. 

PASTABA. Nurodytas dokumentas turi 

būti 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. 

Pateikiamas skenuotas dokumentas 

elektroninėje formoje. 

1.4. Tiekėjas turi būti įregistruotas įstatymų Profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės 



6 

 

nustatyta tvarka. 

 

įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra 

nustatyta toje valstybėje narėje, kurioje 

tiekėjas registruotas, ar priesaikos 

deklaracija, liudijanti tiekėjo teisę verstis 

atitinkama veikla. Lietuvos Respublikoje 

registruotas tiekėjas pateikia: valstybės 

įmonės Registrų centro išduotą juridinių 

asmenų registro išplėstinį išrašą** arba 

trumpąjį išrašą** arba Elektroninio 

sertifikuoto Juridinių asmenų registro išrašo 

(ESI) prieigos raktą ir įstatus (aktualią 

įstatų redakciją), asmuo, besiverčiantis 

veikla turint verslo liudijimą, – verslo 

liudijimą. 

Kitos valstybės teikėjas pateikia Profesinių 

ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų 

institucijų pažymą, kaip yra nustatyta toje 

valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas, ar 

priesaikos deklaraciją, liudijančią tiekėjo 

teisę verstis atitinkama veikla. 

 

2 lentelė. Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo 

reikalavimai: 

1.5. Tiekėjas turi turėti atestatą (-us) darbų 

vadovus, suteikiantį (-čius) teisę atlikti 

statinio statybos- remonto darbus 

sritims, apimančioms visą techninio 

darbo sudėtį. Statinių kategorija: 

ypatingi statiniai. Statinių grupės: 

gyvenamieji pastatai. 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 

ar Statybos produkcijos sertifikavimo 

centro išduotas (-i) galiojantis (-ys) atestatas 

(-ai). Pateikiamas skenuotas dokumentas 

elektroninėje formoje. 

 

1.6. Per pastaruosius 3  metus arba per 

laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos 

(jei tiekėjas vykdo veiklą mažiau nei 3  

metus) turi būti įvykdęs arba vykdo 

bent vieną ar daugiau  tokio pobūdžio 

darbų. 

Tiekėjas pateikia atliktų darbų aktus arba 

galiojančias sutartis.  

Pateikiamas tinkamai pasirašytas 

skenuotas dokumentas elektroninėje 

formoje. 

 

 

3.2. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis 

pateikė melagingą informaciją, kurią perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis 

teisėtomis priemonėmis. 

 

IV. TIEKĖJŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE 

4.1. Jei Apklausos procedūrose dalyvauja Tiekėjų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos 

sutarties kopiją. 



7 

 

4.2. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies 

įsipareigojimai (konkrečios paslaugos) vykdant numatomą su Perkančiąja organizacija 

sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis (procentais arba pinigine verte). Taip 

pat sutartyje turi būti paskirtas bendras atstovas arba vadovaujantis narys, grupės sudėtis bei 

kuriam iš tiekėjų grupės narių turi būti pervedamos lėšos už pirkimo sutarties vykdymą. Apie 

tokio asmens pakeitimą nedelsiant raštu privalo būti informuota Perkančioji organizacija.  

 

V. PASIŪLYMO BENDRIEJI REIKALAVIMAI 

5.1. Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su Apklausos sąlygomis ir patvirtina, kad 

jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo 

sutarties įvykdymui. 

1.1. 5.2. Pasiūlymas turi būti pateikiamas tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant 

CVP IS, pasiekiamoje adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt. Pasiūlymai, pateikti 

popierinėje formoje arba ne Perkančiosios organizacijos nurodytomis elektroninėmis 

priemonėmis, bus atmesti kaip neatitinkantys Apklausos sąlygų reikalavimų. Pasiūlymus gali 

teikti tik CVP IS registruoti tiekėjai. Perkančioji organizacija nereikalauja, kad pasiūlymas 

būtų pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Visi dokumentai, patvirtinantys tiekėjų atitiktį 

Apklausos sąlygose nustatytiems reikalavimams, kiti pasiūlyme pateikiami dokumentai turi 

būti pateikti elektronine forma, t. y. tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis arba 

pateikiant skaitmenines dokumentų kopijas. Pateikiami dokumentai ar skaitmeninės 

dokumentų kopijos turi būti prieinami naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus 

duomenų failų formatus (pvz.: pdf, jpg, doc ir kt.). Skenuoti dokumentai pateikiami viename 

(faile).  

5.3. Pirkimo pasiūlymas (toliau – Pasiūlymas) turi būti parengtas lietuvių kalba. Jeigu 

yra pateikiamas dokumentas ar jo kopija originalo kalba (ne lietuvių kalba), taip pat turi būti 

pateikiamas ir to dokumento vertimas į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas vertimo 

biuro antspaudu ir atsakingo vertėjo parašu (jei vertimą tvirtina vertimų biuras) arba vertėjo 

parašu (jei vertimą tvirtina individualiai dirbantis vertėjas), arba tiekėjo ar jo įgalioto asmens 

parašu ir antspaudu. Pasiūlymo parengimo ir pristatymo išlaidas padengia pats tiekėjas. 

5.4. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą individualiai arba kaip Tiekėjų grupės 

narys. Jeigu tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba Tiekėjų grupės narys 

dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti. 

5.5. Tiekėjas gali pakeisti ar atšaukti pateiktą pasiūlymą iki pasiūlymo galutinio 

pateikimo termino dienos ir valandos. Naujas pasiūlymas dėl pateikto pasiūlymo keitimo 

pateikiamas bendra tvarka. 

5.6. Pasiūlymą sudaro tiekėjo pateiktų dokumentų elektroninėje formoje visuma. 

Pasiūlyme turi būti: 

5.6.1. užpildyta ir pasirašyta tiekėjo ar jo įgalioto asmens pasiūlymo forma, 

parengta pagal apklausos sąlygų 2 priede pateiktą formą;  

          5.6.2. tiekėjo įgaliojimas, išduotas pasiūlymą pasirašiusiam asmeniui (asmenims), jei 

pasiūlymą pasirašo ne įmonės vadovas, įrodantis to asmens teisę pasirašyti pasiūlymą 

(pateikiamas originalas arba tinkamai patvirtinta dokumento kopija); 

5.6.3 visų jungtinės veiklos partnerių pasirašyta jungtinės veiklos sutartis (jei pasiūlymą 

teikia Tiekėjų grupė) (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija); 

5.6.4. dokumentai, kuriuose nurodytos reikalaujamos techninės specifikacijos. 

Tiekėjas, Perkančiajai organizacijai paprašius turi pateikti dokumentus, įrodančius 

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/
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atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų 

techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų 

techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos 

prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių 

kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t.y. pastebimai pažymėti – 

spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų 

dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, 

kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, 

nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija 

turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – 

pasiūlymą atmesti.  

5.6.5. bet kuri reikalinga informacija ar kita medžiaga, kurią tiekėjas turi užpildyti ir 

pateikti pagal šias Apklausos sąlygas ir jų priedus. 

5.7. Darbų kaina pateikiama eurais. Kainos nurodomos dviejų ženklų po kablelio 

tikslumu. Į darbų kainą įeina visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos (transportavimo, 

prekių pristatymo, įrengimo, montavimo, senų įrenginių išmontavimo ir jų išvežimo, 

sandėliavimo, dokumentų rengimo, siuntimo, pateikimo per „E. sąskaitą“ sistemą ir kt.). 

PVM turi būti nurodomas atskirai.   

5.8. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki CVP IS nurodyto pasiūlymų pateikimo termino 

pabaigos t. y. iki 2022 m. liepos 11 d. 10 valandos 00 min. Lietuvos laiku. 

5.9. Tiekėjai pasiūlyme taip pat turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra 

konfidenciali. Konfidencialia informacija gali būti, įskaitant, bet ja neapsiribojant, komercinė 

(gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Konfidencialia negalima laikyti 

informacijos nurodytos Įstatymo 20 str. 2 d. Tiekėjas neturi teisės nurodyti, kad visa 

pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Tiekėjas turi aiškiai nurodyti, kokie su 

pasiūlymu pateikti dokumentai laikytini konfidencialiais. Perkančioji organizacija, pirkimo 

organizatorius ar ekspertai ir kiti asmenys negali atskleisti tiekėjo pateiktos informacijos, 

kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, 

laikoma, kad tokios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. 

5.10. Perkančioji organizacija neatsako už CVP IS sutrikimus ar kitus nenumatytus 

atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. 

5.11. Tiekėjams draudžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus. Tiekėjui pateikus 

alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas bus atmesti. 

 

VI. APKLAUSOS SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS 

6.1. Apklausos sąlygos gali būti paaiškinamos, patikslinamos dalyvių iniciatyva, jiems 

kreipiantis į Perkančiąją organizaciją tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis. Prašymai 

paaiškinti pirkimo sąlygas gali būti pateikiami Perkančiajai organizacijai CVP IS 

susirašinėjimo priemonėmis ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo 

termino pabaigos. Dalyviai turėtų būti aktyvūs ir pateikti klausimus ar paprašyti paaiškinti 

pirkimo sąlygas iš karto jas išanalizavę, atsižvelgdami į tai, kad, pasibaigus pasiūlymų 

pateikimo terminui, pasiūlymo turinio keisti nebus galima. 

6.2. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, Perkančioji organizacija savo iniciatyva 

gali paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus, tuo pačiu patikslindama ir paskelbtą 

informaciją. 
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6.3. Paaiškinimai ar patikslinimai skelbiami CVP IS priemonėmis ir siunčiami užklausą 

pateikusiam bei visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams. Jei paaiškinimai ar 

patikslinimai teikiami Perkančiosios organizacijos iniciatyva, jų paskelbimas CVP IS 

priemonėmis laikomas pakankamu. Paaiškinimai ar patikslinimai turi būti pateikiami likus ne 

mažiau kaip 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.  

6.4. Jei Perkančioji organizacija paaiškinimų ar patikslinimų nepateikia per nurodytą 

terminą, pasiūlymų pateikimo terminas nukeliamas ne trumpesniam laikui nei tas, kiek 

vėluojama pateikti paaiškinimus ar patikslinimus. 

6.5. Jei pateikti paaiškinimai ar patikslinimai iš esmės keičia pirkimo dokumentuose 

nustatytus pirkimo objektui keliamus reikalavimus, reikalavimus tiekėjui ar pasiūlymų 

rengimo reikalavimus, pasiūlymų pateikimo terminas skaičiuojamas iš naujo nuo paaiškinimų 

ar patikslinimų paskelbimo CVP IS priemonėmis dienos. Įvykus pirmiau nurodytiems 

pokyčiams, informacija apie atliktus pakeitimus siunčiama visiems prie pirkimo 

prisijungusiems tiekėjams ir paskelbiama prie pirkimo dokumentų. 

6.6. Pranešimai apie pasiūlymų pateikimo termino nukėlimą išsiunčiami visiems 

dalyviams CVP IS priemonėmis. 

6.7. Perkančioji organizacija neketina rengti susitikimų su tiekėjais dėl Apklausos 

sąlygų paaiškinimo. 

6.8. Perkančioji organizacija, paaiškindama ar pataisydama pirkimo dokumentus, 

privalo užtikrinti tiekėjų anonimiškumą, t. y. privalo užtikrinti, kad tiekėjas nesužinotų kitų 

tiekėjų, dalyvaujančių pirkimo procedūrose, pavadinimų ir kitų rekvizitų. 

 

VII. PASIŪLYMO GALIOJIMAS 

7.1. Pasiūlymas galioja jame tiekėjo nurodytą laiką. Pasiūlymas turi galioti ne 

trumpiau kaip 90 kalendorinių dienų nuo pirkimo dokumentuose nustatyto pasiūlymų 

pateikimo termino pabaigos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad 

pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta Apklausos sąlygose. 

7.2. Perkančioji organizacija nereikalauja pasiūlymų galiojimo užtikrinimo. 

 

VIII. PASIŪLYMO PATEIKIMO TERMINAI IR TVARKA 

8.1. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki CVP IS nurodyto pasiūlymų pateikimo termino 

pabaigos, t. y. iki 2022 m. liepos 11 d. 10 valandos 00 min. Lietuvos laiku. 

 

IX. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪROS 

9.1. Pradinis susipažinimas su tiekėjų pasiūlymais, gautais CVP IS priemonėmis, vyks 

2022m. liepos 11 d. 14 val. 00 min. Vokai su pasiūlymais bus atplėšiami Bistryčios g. 3, 

Vilnius. 

9.2. Jeigu susipažįstant su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais 

pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaičiais, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga 

laikoma kaina, nurodyta žodžiais. 

9.3. Tiekėjai negali dalyvauti pirminio susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais 

pasiūlymais procedūroje, taip pat pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo 

procedūrose. 

9.4. Perkančioji organizacija neteiks informacijos tiekėjams apie pasiūlymus pateikusius 

tiekėjus, pasiūlytas kainas iki kol bus įvertinti pasiūlymai ir nustatyta pasiūlymų eilė.  
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X. DERYBOS 

10.1. Pirkimo metu deramasi nebus.  

 

XI. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS 

11.1. Tiekėjų pateiktus pasiūlymus vertina komisija. 

11.2. Jei tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikė netikslius, neišsamius šiuos Apklausos 

sąlygose nurodytus dokumentus: tiekėjo įgaliojimą asmeniui pasirašyti pasiūlymą, jungtinės 

veiklos sutartį, prekių aprašymo dokumentus ar jų nepateikė viešųjų pirkimų komisija privalo 

paprašyti tiekėjo patikslinti, papildyti arba pateikti šiuos dokumentus per jos nustatytą 

protingą terminą. 

11.3. Jeigu pateiktame pasiūlyme viešųjų pirkimų komisija randa pasiūlyme nurodytos 

kainos apskaičiavimo klaidų, ji privalo CVP IS susirašinėjimo priemonėmis paprašyti tiekėjų 

per jo nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant 

pasiūlymo kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas gali taisyti 

kainos sudedamąsias dalis, tačiau neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių ar papildyti 

kainą naujomis dalimis. 

11.4. Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma Pirkimo objekto ar jo sudedamųjų dalių 

kaina atrodo neįprastai mažos, viešųjų pirkimų komisija prašo pagrįsti neįprastai mažą kainą 

ar sąnaudas, vadovaujantis Įstatymo 57 straipsnio 2 – 3 dalyse nustatyta tvarka. Jei tiekėjas 

Pirkimo objekto ar jo sudedamųjų dalių kainos nepagrindžia, jo pasiūlymas atmetamas. 

11.5. Tiekėjo pasiūlymo turinio paaiškinimai, pasiūlyme nurodytų aritmetinių klaidų 

pataisymai, Pirkimo objekto ar jo sudedamųjų dalių kainos pagrindimo dokumentai siunčiami 

Perkančiajai organizacijai tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis. 

11.6. Viešųjų pirkimų komisija vertina, ar nebuvo pasiūlytos per didelės Perkančiajai 

organizacijai nepriimtinos kainos. Laikoma, kad pasiūlyta kaina yra per didelė ir nepriimtina, 

jeigu ji viršija Perkančiosios organizacijos pirkimui skirtas lėšas, nustatytas ir užfiksuotas 

Perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą.  

11.7. Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir viešųjų pirkimų komisijai paprašius 

raštu CVP IS priemonėmis, tiekėjai privalo pateikti raštu CVP IS priemonėmis papildomus 

paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo. Jeigu tiekėjas savo pasiūlyme pateikia reikalaujamų 

dokumentų tinkamai patvirtintas kopijas, Perkančioji organizacija turi teisę prašyti tiekėjo, 

kad jis viešųjų pirkimų komisijai parodytų atitinkamų dokumentų originalus arba tinkamai 

patvirtintas kopijas. 

11.8. Perkančioji organizacija gali raštu CVP IS priemonėmis prašyti, kad dalyviai 

paaiškintų, patikslintų ar papildytų savo pasiūlymus, tačiau ji negali prašyti, siūlyti arba leisti 

pakeisti pateikto pasiūlymo esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių 

pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo 

dokumentų reikalavimus.  

11.9. Perkančioji organizacija gali nevertinti viso tiekėjo pasiūlymo, jeigu patikrinusi jo 

dalį, nustato, kad vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimais, pasiūlymas turi būti 

atmestas. 

11.10. Viešųjų pirkimų komisija atmeta pasiūlymą, jeigu: 

11.10.1. tiekėjas pasiūlymą ar jo dalį pateikė ne CVP IS priemonėmis; 

11.10.2. pasiūlymas neatitiko Apklausos sąlygose nustatytų reikalavimų;  
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11.10.3. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas nepateikė raštiško kainos 

sudėtinių dalių pagrindimo arba nepateikė tinkamų neįprastai mažos kainos pagrįstumo 

įrodymų; 

11.10.4. tiekėjas per nustatytą terminą nepatikslino, nepapildė ar nepateikė Apklausos 

sąlygose nurodytų kartu su pasiūlymu teikiamų dokumentų: tiekėjo įgaliojimo asmeniui 

pasirašyti pasiūlymą, jungtinės veiklos sutarties; prekių aprašymo dokumentų; 

11.10.5. tiekėjas per Perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaisė aritmetinių 

klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo. Šiuo atveju jo pasiūlymas atmetamas, kaip neatitinkantis 

pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų; 

11.10.6. buvo pasiūlytos per didelės, Perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos; 

11.10.7. tiekėjas apie nustatytų reikalavimų atitikimą pateikė melagingą informaciją, 

kurią Perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis; 

11.10.8. kitais Įstatyme ar Apraše bei šiose Apklausos sąlygose numatytais atvejais. 

 

XII. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS 

12.1 Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainą. 

12.2. Pasiūlymų kaina bus vertinama eurais. 

 

XIII. PASIŪLYMŲ EILĖ IR SPRENDIMAS DĖL SUTARTIES SUDARYMO 

13.1. Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi tiekėjų pateiktus pasiūlymus, patikrinusi 

tiekėjo, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus gali būti pripažintas laimėjusiu, viešųjų 

pirkimų komisija nustato pasiūlymų eilę ir laimėjusį pasiūlymą. Į pasiūlymų eilę įtraukiami tie 

tiekėjai, kurių pasiūlymai atitiko pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus. Pasiūlymų eilė 

sudaroma naudingumo mažėjimo tvarka. Jeigu kelių tiekėjų pasiūlymų kainos yra vienodos, 

sudarant pasiūlymų eilę, pirmesnis įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiau. 

Eilė nesudaroma, jei pasiūlymą pateikė ar, pirkimo procedūrų metu atmetus kitus pasiūlymus, 

liko vienas tiekėjas. Laimėtoju gali būti pasirenkamas tik toks tiekėjas, kurio pasiūlymas 

atitinka pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus ir tiekėjo siūloma kaina nėra per didelė ir 

Perkančiajai organizacija nepriimtina. 

13.2. Perkančioji organizacija, apie pasiūlymų eilės ir laimėjusio pasiūlymo nustatymą 

ir apie sprendimą sudaryti pirkimo sutartį, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo 

dienas nuo sprendimo priėmimo, CVP IS priemonėmis praneša suinteresuotiems dalyviams. 

Tiekėjams, kurių pasiūlymai neįrašyti į šią eilę, kartu su pranešimu apie nustatytą eilę ir 

laimėjusį pasiūlymą, raštu CVP IS priemonėmis pranešama ir apie jų pasiūlymų atmetimo 

priežastis. Jei nusprendžiama nesudaryti pirkimo sutarties (pradėti pirkimą iš naujo), 

atitinkamame pranešime nurodomos tokio sprendimo priežastys. 

13.3. Pirkimo sutartis sudaroma pagal pirkimo dokumentuose pateiktą sutarties projektą 

(Apklausos sąlygų 3 priedas). Sutarties atidėjimo terminas netaikomas. 

13.4. Perkančioji organizacija sudaryti pirkimo sutartį siūlo tam dalyviui, kurio 

pasiūlymas pripažintas laimėjusiu. 

13.5. Pirkimo sutartis, sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama, vadovaujantis 

Įstatymo 89 straipsnio nuostatomis. Sutarties pakeitimai turi būti įforminami raštu 

dokumentais, pasirašytais Paslaugų teikėjo ir Užsakovo įgaliotų asmenų, ir jie bus 

neatskiriamos sutarties dalys. 

13.6. Viešąjį pirkimą laimėjęs dalyvis privalo pasirašyti sutartį per Perkančiosios 

organizacijos nurodytą terminą. 
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13.7. Jeigu viešojo pirkimo dalyvis, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, atsiėmė 

savo pasiūlymą pasiūlymo galiojimo laikotarpiu arba, savo pasiūlyme pateikė melagingą 

informaciją, kurią Perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, 

arba iki Perkančiosios organizacijos nurodyto laiko nesudaro arba bet kokia forma atsisako 

sudaryti pirkimo sutartį, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Laimėjusiam viešojo 

pirkimo dalyviui atsisakius sudaryti sutartį pirkimo dokumentuose nustatyta tvarka, Perkančioji 

organizacija CVP IS priemonėmis siūlo sudaryti pirkimo sutartį viešojo pirkimo dalyviui, kurio 

pasiūlymas yra priimtinas Perkančiajai organizacijai ir kuris pagal sudarytą pasiūlymų eilę yra 

pirmas po viešojo pirkimo dalyvio, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį. 

13.8. Pirkimo sutarčiai pasirašyti laikas ir vieta gali būti papildomai nustatomi atskiru 

pranešimu.  

13.9. Perkančioji organizacija, priėmusi sprendimą nutraukti pirkimą, informuoja 

tiekėjus nedelsiant, po sprendimo priėmimo. 

 

XIV. PRETENZIJŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA 

14.1. Tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti Perkančiosios 

organizacijos sprendimus ar veiksmus, turi pateikti pretenziją Perkančiajai organizacijai 

Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatyta tvarka. Perkančiosios organizacijos priimtas 

sprendimas gali būti skundžiamas teismui Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatyta 

tvarka. 

14.2. Perkančioji organizacija nagrinėja tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos iki 

pirkimo sutarties sudarymo dienos ir pateiktos laikantis Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje 

nustatytų terminų Neprivaloma nagrinėti pretenzijų, teikiamų pakartotinai dėl to paties 

Perkančiosios organizacijos priimto sprendimo arba atlikto veiksmo. 

14.3. Perkančioji organizacija, gavusi pretenziją, nedelsdama sustabdo pirkimo 

procedūrą, kol bus išnagrinėta ši pretenzija ir priimtas sprendimas. 

_____________________________ 
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Pirkimo sąlygų 1 priedas 

 

PASIŪLYMAS 

DĖL VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „PUŠAITĖ“ PASTATO, ESANČIO 

BISTRYČIOS G. 3, VILNIUS STOGO REMONTO DARBŲ ATLIKIMO 

 

____________________ 

(Data) 

____________________ 

(Pasiūlymo pateikimo vieta) 

 

 

Tiekėjo pavadinimas  

Tiekėjo registracijos/veiklos adresas   

Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, 

pavardė 

 

Telefono numeris  

Fakso numeris  

El. pašto adresas  

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, 

nustatytomis mažos vertės pirkimo sąlygomis: 

1 lentelė 

Eil

. 

Nr

. 

Paslaugų pavadinimas 
Kaina, EUR 

(be PVM) 

Kaina, EUR 

(su PVM) 

1.  
Vilniaus lopšelio-darželio „Pušaitė“ pastato, esančio 

Bistryčios g. 3, Vilnius stogo remonto darbai 
  

Bendra pasiūlymo kaina EUR su PVM  

 

Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM ________________(suma žodžiais). Į šią 

sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris 

sudaro_______________ Eur.  

 

Bendra pasiūlymo kaina turi būti teigiama (didesnė už nulį) ir apvalinama dviejų 

skaičių po kablelio tikslumu. 

Į šią bendrą pasiūlymo kainą įeina visos tiekėjo išlaidos (papildomi darbai, medžiagos 

nurodytiems darbams, ir pan.) ir visi mokesčiai.  

 

Pastaba:  

- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio 

- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą 

- tais  atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus  rangovui nereikia  mokėti  PVM,  jis 

atitinkamų skilčių  nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka  
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Darbo apimtis, nurodyta Įkainotos veiklos sąraše esančioje lentelėje, parodo bendrą Darbų 

(kiekvieno Sutarties Nuolatinių Darbų elemento ar veiklos) apimtį, išreikštą fiziniais mato 

vienetais (kur logiška).  

 

Informuoju, kad vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subtiekėjus*: 3 

lentelė 

Eil.

Nr. 

Subteikėjo 

pavadinimas 

Subteikėjui perduodamų paslaugų 

apibūdinimas 

Perduodamų paslaugų 

dalis procentais 

    

    

*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti 

subrangovais.  

                                                                                                                                                                  

4 lentelė 

Eil. 

Nr. 
Pateikto dokumento pavadinimas 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

            (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas) 

 

__________ 
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Apklausos sąlygų 2 priedas 

 

 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

 

 

Darbai pradedami ir vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, statybos 

techniniais reglamentais bei kitais norminiais aktais. 

 

PERKAMI DARBAI: 

1. Sutapdintų stogų  hidroizoliacinės dangos, lietvamzdžių ir apskardinimo įrengimas:  

1.1 Atskirų vietų mastikavimas ir  hermetizavimas; 

1.2. Senos hidroizoliacinės dangos šalinimas (šalinama pilnai visa danga) – 1220,68 kv. m; 

1.3. Parapeto skardų, latakų ir lietvamzdžių šalinimo darbai -476,71 m; 

1.4. Parapeto skardų  sumontavimo darbai -195,24 m.; 

1.5. Latakų ir laikiklių keitimas -184,00 m; 

1.6. Lietvamzdžių ir laikiklių sumontavimas -97,47 m; 

1.7. Pirmo sluoksnio prilydomosios bituminės ritininės dangos įrengimas -1220,68 kv. m; 

1.8. Papildomo sluoksnio prilydomosios bituminės dangos įrengimas – 1220,68 kv. m; 

1.9. Ventiliacijos kaminėlių įrengimas – 12 vnt.; 

1.10. Stogelių virš vėdinimo kanalų šachtų įrengimas iš cinkuotos skardos- 8 vnt; 

1.11. Pastolių  sumontavimas ir išmontavimas;      

1.12. Statybinių šiukšlių išvežimas. 

  

              Nuo stogo pašalinamos visos šiukšlės, demontuojami nereikalingi įrengimai. Pilnai 

šalinama sena hidroizoliacinė danga, Išlyginami nelygumai, ištaisomi nuolydžiai. Dangos 

nuolydžiai turi būti ne mažesni nei 1,5 procento. Demontuojami privedimų prie vertikalių 

dalių, vėdinimo kanalų, parapetų skardos, vėdinimo kanalų uždengimai. Vykdant darbus, 

atmosferos krituliai neturi patekti į pastatą ir stogo konstrukciją.  

             Stogas dengiamas prilydomąja 2-jų sluoksnių ritinine danga. Viršutinis dangos 

sluoksnis visiškai prilydomas prie apatinio dangos sluoksnio. Viršutinės dangos siūlės 

įrengiamos per pusę apatinės dangos juostos pločio, kad apatinės ir viršutinės dangos juostų 

siūlės nebūtų viena ant kitos. 

             Stogo dangos prijungimo prie parapetų, vėdinimo kanalų, kaminėlių, reflektorių ir 

kitų panašaus pobūdžio konstrukcijų vietose dedamas papildomas hidroizoliacijos sluoksnis, 

įrengiamos dangos sujungimo ir prileidimo su stogo elementais detalės. Matmenys parenkami 

pagal kiekvieną konstrukciją atskirai. 

             Šilumos izoliacijos sluoksnio džiovinimui ir vėdinimui montuojami garo išleidimo 

kaminėliai – ne mažiau kaip 1/60 kv. m stogo ploto. Kaminėliai įrengiami aukštesnėse 

vietose, kiekvienoje vėdinimo kanalais atskirtoje stogo dalyje.   

            Atnaujinami parapetų, vėdinimo kanalų stogelių apskardinimai atsparia korozijai 

danga. Parapetai skardinami su nuolydžiu į stogo pusę, o vėdinimo kanalai į abi puses. 

Naudojama 0,5 mm storio cinkuota skarda, kuri neturi būti iškišta daugiau nei 8 cm už sienos 

krašto. Visi metaliniai elementai (laikikliai, antenų tvirtinimo elementai, kilpos)  gaminami 

nauji iš metalo ir padengiami korozijai atsparia danga, plieniniai elementai tvirtinami prie 

konstrukcijų mūrvinėmis.      
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            Visi mediniai elementai turi būti antiseptikuoti. 

            Įrengiami nauji lietvamzdžiai iš cinkuotos skardos. 

            Iki galutinio darbų priėmimo – perdavimo akto suderinimo Užsakovo priežiūrai 

etapais parodomi atlikti darbai: 

• paruošiamieji darbai; 

• atskirų vietų mastikavimo, hermetizavimo darbai; 

• pirmasis ruloninės dangos sluoksnis; 

• antrasis ruloninės dangos sluoksnis; 

• sumontuoti vėdinimo kaminėliai, lietvamzdžiai; 

• skardinimų tvirtinimo laikikliai. 

 

 

Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas  
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Apklausos sąlygų 3 priedas 

 

STOGO REMONTO DARBŲ SUTARTIS (projektas) 

Nr.  

 

2022  m.                                mėn.    d. 

Vilnius 

 

Vilniaus lopšelio-darželio „Pušaitė“ (toliau vadinama – Užsakovas), atstovaujamas 

direktorės Daivos Skarulskienės, veikiančios pagal nuostatus, ir  

                                                             (toliau vadinama – Rangovas), 

atstovaujama                                             veikiančio pagal įmonės įstatus, 

toliau kartu šioje darbų viešojo pirkimo–pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o 

kiekvienas atskirai – „Šalimi“,  

sudarė šią darbų viešojo pirkimo–pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė 

dėl toliau išvardintų sąlygų. 

 

1. SUTARTIES OBJEKTAS IR KAINODAROS TAISYKLĖS: 

1.1. Šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis Rangovas įsipareigoja atlikti  stogo remonto 

darbus (toliau – Darbai), kurių apimtis nurodyta Sutarties 1 priede  ir perduoti Darbų rezultatą 

Užsakovui šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka. 

1.2. Užsakovas įsipareigoja priimti Darbus bei apmokėti Rangovo už tinkamai ir laiku atliktus 

Darbus. Šalys nurodo ir susitaria, kad ši Sutartis sudaroma Užsakovo naudai ir jo interesais, 

todėl Užsakovas nuo pat Sutarties įsigaliojimo dienos kontroliuoja, kaip Rangovas vykdo 

nustatytas pareigas, ir turi teisę reikalauti jas tinkamai vykdyti. 

1.3. Darbų atlikimo vieta – Bistryčios g. 3, Vilnius. 

1.4. Darbų atlikimo terminas: nuo Sutarties įsigaliojimo dienos iki 2022 m. rugpjūčio 31 d.  

1.5. Darbų atlikimo terminas iškilus nenumatytoms aplinkybėms, kurių nebuvo galima 

numatyti pirkimo ir/ar Sutarties vykdymo metu (Rangovui dėl pateisinamų priežasčių 

nespėjant laiku atlikti numatytų Darbų, Užsakovui dėl pateisinamų priežasčių vėluojant 

priimti atliktus Darbus, jeigu Darbų kokybės tikrinimo metu nustatomi Užsakovo atliekamų 

Darbų trūkumai ir užtrunka trūkumų šalinimas per nustatytą terminą ir pan.), Šalims raštu 

išreiškus tam sutikimą gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip 2 savaitėms. Pratęsimų skaičius – 

ne daugiau kaip 1 kartas. 

1.6. Sutarties kaina:                                   Eur su PVM (suma žodžiais) pateikiama Sutarties 

1 priede.           

1.7. Į Sutarties kainą yra įskaičiuota Darbų kaina, visi mokesčiai ir visos Rangovo išlaidos, 

reikalingos tinkamai atlikti Darbus, įskaitant, bet neapsiribojant: 

1.7.1. visas su dokumentų, kurių reikalauja Perkančioji organizacija, rengimu ir pateikimu 

susijusias išlaidas; 

1.7.2. aprūpinimo įrankiais, darbo jėga, mechanizmais ir medžiagomis, reikalingais Darbams 

atlikti, draudimo, transportavimo išlaidas. 

1.8. Sutarties kaina gali būti keičiama dėl valstybės institucijų priimtų įstatymų ir 

poįstatyminių teisės aktų, keičiančių mokesčių dydį (tokių kaip PVM, Socialinio draudimo ir 

pan.), minimalaus darbo užmokesčio pasikeitimo, kurie turi tiesioginės įtakos Rangovo Darbų 

sąnaudų pasikeitimui, ir priimtų šios Sutarties galiojimo metu. Sutarties kaina 



18 

 

perskaičiuojama ją keičiant tokiu procentu, kokiu pakito mokesčio dydis. Sutarties kainos 

pakeitimas įforminamas Šalių susitarimu, pasirašomu abiejų Sutarties Šalių, perskaičiuota 

kaina įsigalioja nuo kitos dienos. Nuo šios dienos atliktiems Darbams bus mokama 

perskaičiuota kaina. 

1.9. Esant Sutarties 6.1 punkte nurodytoms aplinkybėms ir pagal Sutarties 6.2 punktą 

įforminus pakeitimą, Sutarties kaina gali būti koreguojama nevykdytinų Darbų ir/ar 

papildomų Darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo. Kainos 

pakeitimas įforminamas abiejų Sutarties Šalių aktu ir papildomu susitarimu. 

1.10. Darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas Darbų perdavimo-priėmimo aktu, kuris 

pasirašomas Rangovo ir Užsakovo įgaliotų atstovų. Rangovas sąskaitą-faktūrą išrašo po 

Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.  

1.11. Už faktiškai atliktus Darbus Užsakovas pagal gautą sąskaitą-faktūrą Rangovui atsiskaito 

per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo ir 

sąskaitos-faktūros pateikimo dienos. 

 

2. RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS: 

2.1. Rangovas turi teisę gauti Užsakovo apmokėjimą už įvykdytus Darbus bei pagal Sutartyje 

nustatytas sąlygas ir tvarką. 

2.2. Rangovas turi teisę naudotis kitomis teisės aktuose numatytomis Rangovo teisėmis. 

2.3. Rangovas įsipareigoja darbams suteikti 5 metų garantiją nuo Darbų perdavimo-priėmimo 

dienos. Garantiniu laikotarpiu dėl Rangovo kaltės atsiradusius defektus (Užsakovas apie tai 

praneša raštiškai) pašalinti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo pranešimo gavimo 

dienos. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neištaiso defektų ar neatitaiso tiesioginės tokio defekto 

padarytos žalos garantiniu laikotarpiu per Užsakovo nurodytą protingą laiką, Užsakovas pats 

arba trečiųjų asmenų pagalba gali atlikti tokius darbus Rangovo sąskaita. Rangovas privalo 

atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria Užsakovas, ištaisydamas defektą ir atitaisydamas 

žalą, įskaitant Užsakovo kaštus ieškant kito rangovo ir pan.  

2.4. Rangovas įsipareigoja Sutartyje nurodytu laiku pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir 

perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki 

Darbų perdavimo Užsakovui ir (ar) per garantinį laikotarpį. 

2.5. Rangovas įsipareigoja savarankiškai apsirūpinti materialiniais ištekliais, reikalingais 

Sutartyje numatytiems Darbams atlikti, naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta 

tvarka sertifikuotas medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrenginius, garantuoti tinkamą statybinių 

ir kitų medžiagų, įrangos, dirbinių ir gaminių priėmimą, organizuoti jų sandėliavimą, apsaugą 

(nuo vagystės bei sugadinimo, įskaitant meteorologinių sąlygų poveikį) ir taupų naudojimą.  

2.6. Rangovas turi teisę keisti su Užsakovu suderintus sprendimus tik gavęs jo raštišką 

sutikimą. 

2.7. Rangovas įsipareigoja laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktų Darbų etapus 

bei apie atliktų Darbų priėmimo-perdavimo datą bei pateikti Užsakovui atliktų Darbų 

perdavimo – priėmimo aktą, išrašyti PVM sąskaitą-faktūrą. Užsakovui paprašius papildomos 

informacijos, per 3 (tris) darbo dienas raštu pranešti apie Darbų eigą bei rezultatus, pateikti 

kitą su vykdymu susijusią informaciją. 

2.8. Rangovas įsipareigoja garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo 

higieną statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta 

statybos teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo 

atliekamų Darbų sukeliamų pavojų. Rangovas užtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba 
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tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas, Darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo 

alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų. 

2.9. Rangovas įsipareigoja saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystės, 

nuo meteorologinių sąlygų poveikio iki Darbų perdavimo dienos. 

2.10. Rangovas įsipareigoja savo sąskaita ištaisyti Darbus, kurie dėl Rangovo kaltės yra 

netinkamai įvykdyti ir neatitinkantys Sutarties sąlygų. Taip pat savo sąskaita ištaisyti atliktų 

Darbų trūkumus ir defektus, išaiškėjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, 

bet tebegaliojant garantiniam laikotarpiui, Užsakovui pateikus raštišką pretenziją, ne vėliau 

kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų, jeigu dėl defekto pobūdžio jie neturi būti pašalinti 

anksčiau.  

2.11. Rangovas įsipareigoja Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisės aktų 

nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, įrangą, taip pat atitinkančius jiems keliamus 

Lietuvos Respublikos standartus ir normas. 

2.12. Rangovas įsipareigoja atlikti Darbus tvarkingai, neteršiant teritorijos, kompaktiškai 

laikyti statybos atliekas bei išvežus jas iš teritorijos pateikti Užsakovui patvirtinančius 

dokumentus apie statybinio laužo, grunto išvežimą į tam specialiai skirtas vietas. 

2.13. Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad Darbų atlikimo metu nebus trukdomas ugdymo 

procesas. 

2.14. Rangovas įsipareigoja vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatoms 

raštiškus Užsakovo nurodymus. 

2.15. Rangovas įsipareigoja savo sąskaita pašalinti iš statybvietės visas statybines atliekas ir 

šiukšles, sandėliuoti arba išvežti perteklines medžiagas ir nereikalingus Rangovo įrengimus. 

Statybvietė ir visos tokios patekimui į statybvietę naudojamos patalpos bei keliai turi būti 

saugūs, paženklinti įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir 

tretiesiems asmenims. 

2.16. Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama, tačiau 

Rangovas Užsakovui įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. 

 

3. UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS: 

3.1. Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu tikrinti Darbų eigą ir kokybę, Rangovo tiekiamų 

medžiagų kokybę, medžiagų naudojimą, o pastebėjęs nukrypimus nuo Sutarties sąlygų, 

bloginančius Darbų rezultato kokybę, ar kitus trūkumus, nedelsiant apie tai pranešti 

Rangovui. Jeigu Darbo atlikimo metu paaiškėja, kad Darbas nebus tinkamai atliktas, 

Užsakovas turi teisę nustatyti Rangovui protingą terminą trūkumams pašalinti Rangovo 

sąskaita, o jeigu Rangovas per nustatytą terminą šio reikalavimo neįvykdo – nutraukti Sutartį 

ir reikalauti atlyginti nuostolius. 

3.2. Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su Rangovu bei 

laikytųsi darbo saugos reikalavimų Statybvietėje. 

3.3. Užsakovas įsipareigoja Sutartyje nustatytomis sąlygomis priimti iš Rangovo tinkamai 

atliktus Darbus. 

 

4. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 

4.1. Užsakovas, uždelsęs sumokėti Rangovui priklausančias sumas šioje Sutartyje nustatyta 

tvarka ir terminais, Rangovui pareikalavus, moka 0,02 (dviejų šimtųjų) procento delspinigių 

už kiekvieną pavėluotą dieną nuo ne laiku apmokėtos sumos. 
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4.2. Rangovas, neužbaigęs Darbų Sutartyje numatytu laiku bei neperdavęs Užsakovui objekto 

ir neįgijęs teisės į terminų pratęsimą arba Rangovui nepradėjus taisyti defektų pagal Užsakovo 

raštiškus reikalavimus dėl atliktų Darbų kokybės ilgiau negu per 5 (penkias) darbo dienas, 

Užsakovui pareikalavus, Rangovas moka Užsakovui 0,02 (dviejų šimtųjų) dydžio delspinigius 

už kiekvieną pavėluotą dieną nuo neįvykdytų ar netinkamai įvykdytų pagal Sutartį Darbų 

vertės iki bus atlikti Darbai ar ištaisyti defektai. 

4.3. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jei Rangovas be pateisinamos 

priežasties nevykdo Sutarties 2 skyriuje prisiimtų įsipareigojimų.  

4.4. Rangovui vėluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiškai, su defektais, taip pat 

vilkinant Darbus ar piktnaudžiaujant, Užsakovas, siekdamas apginti savo teisėtus interesus, 

gali atlikti neapmokėtų sumų įskaitymus į nuostolius (vienašalius sandorius). 

4.5. Jeigu Rangovas, suderintu su Užsakovu laiku nepašalina defektų, Užsakovo nustatytų per 

garantinį laiką, jis atlygina Užsakovo išlaidas, susijusias su defektų šalinimu. 

 

5. SUTARTIES GALIOJIMO BEI NUTRAUKIMO TVARKA  

5.1. Sutartis įsigalioja Rangovui gavus avansinį mokėjimą ir galioja iki pasibaigus 

garantiniam laikotarpiui. 

5.2. Sutarties terminas iškilus nenumatytoms aplinkybėms, kurių nebuvo galima numatyti 

pirkimo ir/ar Sutarties vykdymo metu (Rangovui dėl pateisinamų priežasčių nespėjant laiku 

atlikti numatytų Darbų, Užsakovui dėl pateisinamų priežasčių vėluojant priimti atliktus 

Darbus, jeigu Darbų kokybės tikrinimo metu nustatomi Užsakovo atliekamų Darbų trūkumai 

ir užtrunka trūkumų šalinimas per nustatytą terminą ir pan.), Šalims raštu išreiškus tam 

sutikimą gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip 2 savaitėms. Pratęsimų skaičius – ne daugiau 

kaip 1 kartas. 

5.3. Užsakovui atsisakius Sutartyje nustatytus kokybės ir kitus reikalavimus atitinkančios 

pagamintos produkcijos, Rangovo gamintojui sumokėta už šią produkciją suma nėra 

grąžinama. 

5.4. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti 

Užsakovo patirtus nuostolius, jeigu: 

5.4.1. Rangovas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti 

netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus. 

5.4.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą arba kai 

įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija. 

5.4.3. Po raštiško Užsakovo įspėjimo Rangovas neužtikrina Darbų kokybės ar nevykdo kitų 

šios Sutarties sąlygų arba raštiškai perspėtas dar kartą jas pažeidžia. 

5.5. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir pareikalauti atlyginti nuostolius, 

jeigu Užsakovas be pateisinamų priežasčių vėluoja apmokėti daugiau kaip 60 dienų nuo PVM 

sąskaitos faktūros išrašymo dienos už perduotus – priimtus tinkamai atliktus Darbus, išskyrus 

nuo Užsakovo nepriklausančias aplinkybes. 

5.6. Užsakovui arba Rangovui vienašališkai nutraukus Sutartį Rangovas privalo perduoti iki 

Sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus, Šalims pasirašant priėmimo – perdavimo aktą. 

Užsakovas privalo apmokėti už tinkamai atliktus Sutartyje numatytus Darbus, iš mokėtinų 

sumų išskaičiuojant netesybas ir nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dėl Rangovo kaltės. 

5.7. Užsakovas turi teisę stabdyti Darbų vykdymą arba vienašališkai nutraukti Sutartį negavus 

finansavimo. Sustabdžius jokie Darbai neatliekami, o atnaujinus jų vykdymą Darbai atliekami 

per jiems likusį laiką. 
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5.8. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimu. 

 

6. SUTARTIES PAKEITIMAI 

6.1. Darbų pakeitimai, būtini Darbams užbaigti, gali būti atliekami tik dėl iki Sutarties 

pasirašymo nenumatytų, nuo Sutarties Šalių nepriklausančių, aplinkybių ir gali apimti: 

6.1.1. bet kurio atskiro Darbo atsisakymą arba Darbo apimties sumažinimą taip pat Darbo 

kokybės ar kitų bet kurio atskiro Darbo savybių, Darbų dalies lygių, pozicijų ir (arba) 

matmenų pakitimus; 

6.1.2. bet kurį papildomą Darbą, įrangą, medžiagas. 

6.2. Nuo Sutarties Šalių nepriklausančioms aplinkybėms taip pat priskirtinos ir tokios 

aplinkybės, kurių atsiradimo rizikos Sutarties šalis nebuvo prisiėmusi ir negalėjo jų protingai 

numatyti bei šių aplinkybių nustatymas Sutarties vykdymo metu nepažeidžia Lietuvos 

Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytų principų ir tikslų. 

6.3. Pakeitimai, nurodyti Sutarties 6.1 punkte, forminami tokia tvarka: 

6.3.1. jei dėl nenumatytų aplinkybių, kurių negalima buvo numatyti iki Sutarties pasirašymo, 

racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, būtina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, 

ar būtina/tikslinga mažinti Darbų apimtis, raštu pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios 

būtinybę atlikti Darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, 

kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal Sutarties 1.9 punkte nurodytus 

Darbų kainų nustatymo būdus, ir, kurios pagrindu pagal Sutarties 1.9 punktą koreguojama 

Sutarties kaina; 

6.3.2. jei dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, racionaliai naudojant Darbų 

vykdymui skirtas lėšas, Sutartyje numatytą atskirą Darbą (ar jo dalį, t.y. medžiagos/įranga 

rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) būtina keisti kitu Darbu, raštu pagrindžiamos 

aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti Darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų 

Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 

Sutarties 1.9 punkte nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus bei siūlymą dėl keistinų Darbų, 

t.y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal Sutarties 

1.9 punkte nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo 

siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia); 

6.3.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais 

Darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti) Darbai. Papildomų darbų būtinumas 

pagrindžiamas dokumentais (defektiniu aktu, brėžiniais ar kitais dokumentais), patvirtintais 

Rangovo bei raštu suderinamas su Užsakovu. Užsakovui patvirtinus susitarimą dėl papildomų 

Darbų, Rangovas gali pradėti vykdyti papildomus Darbus. Susitarimas dėl papildomų Darbų 

laikomas sudėtine Sutarties dalimi.  

6.4. Konkretaus papildomo Darbo įkainis apskaičiuojamas įvertinus pagrįstas tiesiogines 

(darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų 

sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtinių išlaidų ir pelno) išlaidas, kurios negali būti didesnės už 

bendrą vidutinę rinkos kainą (įvertinus visas išlaidas - tiesiogines ir netiesiogines), tačiau 

statybos produktų ir įrengimų kaina ne didesnė nei Rangovo patiriamos išlaidos joms įsigyti, 

o pridėtinių išlaidų ir pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginių išlaidų.  

6.5. Atliktų darbų aktai turi atspindėti pagal Užsakovo nurodymą atliktus Darbų vykdymo 

pakeitimus. 

6.6. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias 

Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje 
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nustatyti principai ir tikslai. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų 

koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir 

nedviprasmiškai bei buvo pateiktos Sutartyje. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo 

būtinybės nebuvo įmanoma numatyti Sutarties sudarymo metu, Sutarties Šalys gali keisti tik 

neesmines Sutarties sąlygas. Vykdant Sutartį atliekami techninio pobūdžio Sutarties 

pakeitimai (pvz., Sutarties šalių rekvizitai, klaidos), kurie neįtakoja Šalių tarpusavio 

įsipareigojimų turinio pasikeitimo, galimi be Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimo. Sutarties 

sąlygų pakeitimas turi būti įformintas papildomu susitarimu ir pasirašytas abiejų Šalių. 

6.7. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos LR viešųjų pirkimų 

įstatymo 89 straipsnio 1-3 dalyse numatyta tvarka. Visais atvejais keičiant Sutarties sąlygas 

turi būti nepažeistos LR viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 4 dalies sąlygos. Sutarties 

sąlygų pakeitimas turi būti įformintas papildomu susitarimu ir pasirašytas abiejų Šalių. 

 

7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

7.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir 

neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios 

Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė 

kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui. 

7.2. Užsakovas Rangovo pasiūlymą, sudarytą Sutartį, ir šios Sutarties pakeitimus, išskyrus 

informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą 

reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus 

Rangovo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai skelbia 

viešai. Konfidencialumo įsipareigojimai Sutarties Šalims nustatomi vadovaujantis Viešųjų 

pirkimų įstatymo 20 straipsniu. 

7.3. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami 

abipusiu susitarimu. Nepavykus ginčo išspręsti derybomis per 30 dienų nuo derybų pradžios, 

bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos 

pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos 

teisme. Derybų pradžia laikoma diena, kurią viena iš Sutarties Šalių pateikė prašymą raštu 

kitai Šaliai su siūlymu pradėti derybas. 

7.4. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį 

jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo. 

7.5. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar 

kitiems norminiams teisės aktams šioje Sutartyje neatleidžia Šalių nuo prisiimtų 

įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų 

reikalavimus kiek įmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms. 

7.6. Jei pasikeičia Šalies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį 

pranešdama ne vėliau, kaip prieš 3 darbo dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių 

reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti 

remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji 

negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis. 

7.7. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės 

aktai. 

7.8. Sutartis yra Sutarties Šalių perskaityta, jų suprasta ir jos autentiškumas patvirtintas Šalių 

tinkamus įgaliojimus turinčių asmenų parašais. 
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7.9. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę 

galią – po vieną kiekvienai Šaliai. 

7.10. Sutarties priedai, kurie yra sudėtinės ir neatskiriamos šios Sutarties dalys:  

1 priedas „Lokalinė sąmata“.  

2 priedas „Pasiūlymas“ 

3 priedas „Techninė specifikacija“ 

7.11. Už Sutarties vykdymą atsakingi asmenys: 

 Užsakovas Rangovas 

Vardas, pavardė Daiva Skarulskienė  

Adresas Bistryčios g. 3, Vilnius  

Telefonas +370 5 2343900  

El. paštas rastine@pusaite.vilnius.lm.lt  

 

8. ŠALIŲ REKVIZITAI:   

Vilniaus lopšelis-darželis „Pušaitė“ 

Bistryčios g. 3, LT-10318 Vilnius 

Įstaigos kodas 190025890 

Tel. (85) 2343900 

 

Įmonės kodas  

PVM mokėtojo kodas  

 A. s. 

Tel.  

Direktorė  

Daiva Skarulskienė______________ 

                                            (parašas) 

Direktorius   

                                     ______________ 

                                            (parašas) 

  A.V.                                            A.V.  
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