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I.  SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.1. Pasvalio Lėvens pagrindinė mokykla, Kalno g. 34, LT-39121 Pasvalys (toliau – 

perkančioji organizacija) vykdo mažos vertės automobilinių degalų degalinėse viešajį pirkimą 

skelbiamos apklausos būdu, naudojantis Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau - 

CVP IS) priemonėmis.  

1.2. Vartojamos pagrindinės sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

įstatyme (toliau vadinama – Viešųjų pirkimų įstatymas). 

  1.3 Pirkimas vykdomas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, Lietuvos Respublikos 

civiliniu kodeksu (toliau − Civilinis kodeksas), Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. 

birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu 

Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), VPT direktoriaus 2017 m. birželio 27 d. 

įsakymu Nr. lS-94 patvirtintos „Numatomos viešojo pirkimo ir pirkimo vertės skaičiavimo 

metodikos“ ,,Darbų pirkimo vertės skaičiavimo taisyklėmis“ (toliau - Taisyklės), VPT direktoriaus 

2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. lS-95 patvirtinta „Kainodaros taisyklių nustatymo metodika“ 

(toliau - Metodika), Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2018-12-12 d. įsakymu 

Nr. V-162 patvirtintu „Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos mažos vertės pirkimų tvarkos 

aprašu“, kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei šiomis Pirkimo sąlygomis. 

1.4. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio 

pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų. Priimant 

sprendimus dėl pirkimo sąlygų, vadovaujamasi racionalumo ir protingumo principu. 

1.5. Pirkimo dokumentai skelbiami CVP IS https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt ir Pasvalio 

Lėvens pagrindinės mokyklos tinklalapyje http://www.levuo.pasvalys.lt skiltyje „Viešieji 

pirkimai“.  

1.6. Pateikdamas pasiūlymą, dalyvis sutinka su visais Sutarties reikalavimais ir sąlygomis 

bei atsisako taikyti kitas, sutartyje nenumatytas, pardavimo sąlygas.  

1.7. Viešasis pirkimas atliekamas tik elektroninėmis priemonėmis per CVP IS.  

1.8. Bet kokia informacija, pirkimo sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios 

organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik per CVP IS susirašinėjimo funkciją. 

1.9. Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su 

tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus – viešųjų pirkimų 

organizatorius Antanas Liubinas, el. paštas a.liubinas6@gmail.com, tel.: 8 612 30242. 

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

1.11. Perkančiosios organizacijos ir tiekėjo pranešimai vienas kitam, atliekant Viešųjų 

pirkimų įstatymo reglamentuotas pirkimo procedūras, teikiami tik lietuvių kalba. 

1.12. Dalyviai privalo atidžiai perskaityti visas pirkimo sąlygas – reikalavimus, formas, 

techninę specifikaciją, pagrindines pirkimo sutarties sąlygas, jomis vadovautis ir jų laikytis. 

1.13. Perkančioji organizacija nustato šiuos terminus: 

 

Taikoma / 
netaikoma 

šiam 
pirkimui 

Data (jei reikia, laikas) 
/ dienų skaičius 

Pastabos 

1.13.1. Prašymo paaiškinti, 
patikslinti pirkimo 
dokumentus pateikimo 
Perkančiajai organizacijai 
terminas 

Taikoma 
2 dienos iki pasiūlymų 
pateikimo termino 
pabaigos 

– 

1.11.2. Terminas, per kurį 
Perkančioji organizacija 
atsako į gautą prašymą 
paaiškinti, patikslinti 
Pirkimo dokumentus 

Taikoma 

Ne vėliau, kaip likus 1 
dienai iki pasiūlymų 
pateikimo termino 
pabaigos 

Visi paaiškinimai, 
patikslinimai 
skelbiami CVP IS ir 
išsiunčiami CVP IS 

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/
http://www.levuo.pasvalys.lt/
mailto:a.liubinas6@gmail.com
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Taikoma / 
netaikoma 

šiam 
pirkimui 

Data (jei reikia, laikas) 
/ dienų skaičius 

Pastabos 

susirašinėjimo 
priemonėmis 

1.11.3. Pasiūlymų pateikimo 
terminas 

Taikoma 2020-03-02 12:00 val. 

Perkančioji 
organizacija turi teisę 
pratęsti pasiūlymų 
pateikimo terminą, 
apie tai paskelbdama 
VPĮ nustatyta tvarka 
CVP IS bei 
išsiųsdama pranešimą 
CVP IS 
susirašinėjimo 
priemonėmis 

1.11.4. Susipažinimo su 
pasiūlymais posėdis 

Taikoma 
2020-03-03 
10.00 val. 

Perkančioji 
organizacija, 
pratęsusi pasiūlymų 
pateikimo terminą, 
atitinkamai nukelia ir 
susipažinimo su 
pasiūlymais posėdžio 
dieną ir laiką, apie tai 
paskelbdama VPĮ 
nustatyta tvarka CVP 
IS ir išsiųsdama 
pranešimą CVP IS 
susirašinėjimo 
priemonėmis 

1.11.5. Terminas, per kurį 
Perkančioji organizacija 
privalo informuoti kiekvieną 
dalyvį apie priimtą 
sprendimą nustatyti 
laimėjusį pasiūlymą, dėl 
kurio bus sudaroma pirkimo 
sutartis (VPĮ 58 str. 1 d.) 

Taikoma 

Ne vėliau kaip per 5 
darbo dienas nuo 
sprendimo priėmimo 
dienos 

– 

1.11.6. Pretenzijos 
Perkančiajai organizacijai 
pateikimo terminas 

Taikoma 

Ne vėliau kaip per 3 
darbo dienas nuo 
paskelbimo apie 
Perkančiosios 
organizacijos priimtą 
sprendimą dienos arba 
Perkančiosios 
organizacijos 
pranešimo raštu apie 
jos priimtą sprendimą 
išsiuntimo tiekėjams 
dienos 

– 

1.11.7. Terminas, per kurį 
Perkančioji organizacija 
privalo išnagrinėti tiekėjo 

Taikoma 
Ne vėliau kaip per 3 
darbo dienas nuo 

Pretenziją pateikęs 
tiekėjas ir 
suinteresuoti dalyviai 
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Taikoma / 
netaikoma 

šiam 
pirkimui 

Data (jei reikia, laikas) 
/ dienų skaičius 

Pastabos 

pretenziją, priimti motyvuotą 
sprendimą ir apie priimtą 
sprendimą raštu pranešti 
pretenziją pateikusiam 
tiekėjui ir suinteresuotiems 
dalyviams 

pretenzijos gavimo 
dienos 

taip pat informuojami 
apie anksčiau 
praneštų pirkimo 
procedūrų terminų 
pasikeitimą, jei tokie 
pakeitimai buvo 

1.11.8. Pirkimo sutarties 
sudarymo atidėjimo terminas 
(toliau – atidėjimo terminas), 
per kurį negali būti 
sudaroma pirkimo sutartis 

Netaikomas - 
Sutartis sudaroma 
nedelsiant netaikant 
atidėjimo termino. 

 

 

II. SKYRIUS 

 PIRKIMO OBJEKTAS 

 

2.1. Pirkimo objektas – automobilinių degalų pirkimas mokykliniams autobusams (toliau – 

Prekės) tiekėjo degalų pardavimo vietose pagal tiekėjo išduotas kreditines magnetines korteles, 

kurios yra skirtos duomenų apie perkančiosios organizacijos įsigyjamus degalus fiksavimui (toliau 

– kortelės) tiekėjo degalinėse. 

2.2. Perkami degalai: 

2.2.1. dyzelinis kuras - atitinkantis LST EN 590 kokybės standartų reikalavimus, 

2.2.2. benzinas A95 - atitinkantis LST EN 228:2012+A1:2017 kokybės standartų 

reikalavimus. 

2.3. Pirkimo objektui priskiriami kodai: 

2.3.1. dyzelinis kuras BVPŽ kodas 09134200-9 

2.3.2. benzinas BVPŽ kodas 09132000-3 

2.4. Degalų įsigijimo vieta – Lietuvos Respublikos teritorijoje esančios degalinės. 

2.5. Dėl Perkančiosios organizacijos važinėjimo į kitus Lietuvos miestus, Tiekėjas privalo 

turėti/pasiūlyti ne mažiau kaip 6 degalines Lietuvos teritorijoje ir bent vieną Pasvalio mieste, arba 

nutolusią ne daugiau kaip 5 km nuo Perkančios organizacijos buveinės, esančios adresu: 

Kalno g. 34, Pasvalys.  

2.6. Tiekėjas turi garantuoti, kad Perkančioji organizacija galės piltis kurą visose degalinėse, 

kurios yra tiekėjo tinklo degalinės tomis pačiomis sąlygomis, atsiskaitant Tiekėjo išduotomis 

kortelėmis. 

2.7. Prekės turi būti parduodamos 24 val. per parą, 7 dienas per savaitę įskaitant ir šventines 

dienas visą sutarties galiojimo laikotarpį.  

2.8. Šaltuoju metų periodu Tiekėjas privalo užtikrinti žieminio dyzelinio kuro pardavimą. 

2.9. Siekiant įgyvendinti perkančiosios organizacijos keliamus reikalavimus, Tiekėjui nėra 

draudžiama pasitelkti subtiekėjus. 

2.10. Planuojamas įsigyti orientacinis prekių kiekis – per 36 mėnesius nurodomas lentelėje: 

Eil. 

Nr. 

Degalų pavadinimas, rūšis Preliminarus kiekis 36 mėn. 

(litrais) 

1 Dyzelinis kuras (vasarinis ir žieminis) 50000 

2 Benzinas A95 1000 

2.11. Lentelėje nurodytas Prekių kiekis yra orientacinis ir gali keistis (didėti apie 30 %, arba 

apie 20 % mažėti) priklausomai nuo Perkančiosios organizacijos faktinio poreikio, todėl negali būti 

pagrindas tiekėjui reikalauti iš Perkančiosios organizacijos nupirkti visą lentelėje ir pirkimo 

dokumentuose nurodytą kuro kiekį. 

http://www.lsd.lt/l.php?tmpl_into=middle&tmpl_name=m_wp2sw_main&m=131&itemID=46694
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2.12. Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti nurodyto degalų kiekio sutarties 

galiojimo laikotarpiu. Nurodyti kiekiai bus naudojami tik pasiūlymams palyginti ir laimėjusiam 

pasiūlymui nustatyti. 

2.13. Atsiskaitymas už prekes vykdomas – Tiekėjo degalinėse magnetinėmis kortelėmis, 

kurios pirkėjui išduodamos nemokamai, jų skaičius neribojamas. Išduotoms kortelėms netaikomas 

aptarnavimo mokestis. Praradus Tiekėjo išduotą kreditinę kortelę, nauja kortelė išduodama 

nemokamai. 

2.14. Tiekėjo siūlomos prekės (benzinas, dyzelinis kuras) turi atitikti LST EN reikalavimus, 

techninėje specifikacijoje nustatytus minimalius reikalavimus arba būti geresnių rodiklių. 

2.15. Pirkimas į dalis neskaidomas, todėl pasiūlymas turi būti teikiamas visam nurodytam 

prekių kiekiui. Teikti alternatyvių pasiūlymų negalima. 

2.16. Prekės bus perkamos pagal poreikį tiekėjo nurodytose degalinėse pirkimo dieną 

viešai skelbiamomis kainomis su tiekėjo pasiūlyme nurodyta pastovia ir nekintama nuolaida. 

2.17. Už Prekes bus atsiskaitoma per 30 kalendorinių dienų nuo tiekėjo mokėjimo 

dokumentų patvirtinimo ir PVM sąskaitos-faktūros gavimo dienos. PVM sąskaitos faktūros turi 

būti teikiamos naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Kiti išlaidas 

pagrindžiantys dokumentai galės būti teikiami nesinaudojant informacinės sistemos „E. sąskaita“ 

priemonėmis. 

2.18. Pirkime taikomas kainodaros būdas kintamas įkainis. Mokėtina kaina apskaičiuojama 

iš kintamos įkainio dalies atimant tiekėjo pasiūlytą nuolaidą. Kintamas įkainis susideda iš dviejų 

dalių – kintamos dalies ir tiekėjo pasiūlytos nuolaidos, kuri taikoma absoliutiniu dydžiu. Kintamas 

įkainis apskaičiuojamas: 

2.18.1. kintama įkainio dalis – viešai kuro pylimo momentu skelbiama kaina degalinėje, 

kurioje pilamas kuras; 

2.18.2. pateiktame pasiūlyme nurodyta nuolaida, kuri atimama iš kintamos įkainio dalies. 

2.19. Galutinė kaina, kuri gali būti sumokėta tiekėjui sutarties laikotarpiu, priklausys nuo 

faktiškai įsigyto kuro kiekio, bet ne daugiau kaip 58000 Eur (penkiasdešimt aštuoni tukstančiai eurų) 

be PVM per visą sutarties galiojimo laikotarpį. 

  2.20. Planuojama sutarties pradžia –2020 m. gegužės 1 d. 

2.21. Planuojamas sutarties terminas - 36 mėnesiai. 

 

 

III. SKYRIUS 

 TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI 

 

3.1. Tiekėjai, dalyvaujantys pirkime, turi atitikti minimalius kvalifikacijos reikalavimus ir  

kartu su pasiūlymu pateikti laisvos formos tiekėjo deklaraciją dėl atitikties keliamiems 

reikalavimams. 

3.2. Pirkime nebus naudojamas Europos bendrasis viešojo pirkimo dokumentas (EBVPD). 

            3.3. Tiekėjui keliami papildomi kvalifikacijos reikalavimai:  

1 lentelė.  

Eil. 

Nr. 
Kvalifikacijos reikalavimai 

Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys 

dokumentai 

1 
Tiekėjas turi turėti teisę verstis veikla, 

reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti. 

Pateikti galiojančią licenciją, suteikiančią 

teisę tiekėjui verstis mažmenine prekyba 

nefasuotu transporto priemonėms skirtu 

kuru (benzinu ir dyzelinu). 

Pateikiamas tinkamai vadovo patvirtintas  

skenuotas dokumentas elektroninėje 

formoje.  
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2 

Tiekėjas turi turėti bent vieną degalinę 

Pasvalio mieste, arba nutolusią ne 

daugiau kaip 5 km. nuo Perkančios 

organizacijos buveinės, esančios adresu: 

Kalno g. 34, Pasvalys. 

Pateiktas tiekėjo valdomos degalinės adresas. 

Pateikiamas skenuotas dokumentas 

elektroninėje formoje. 

3 

Tiekėjas privalo turėti galimybę (prieigą) 

Tiekėjo prekybos vietose (degalinėse) 

atsiskaityti magnetinėmis mokėjimo 

kortelėmis. 

Pateikti tiekėjo įmonės vadovo patvirtintą 

dokumentą.  

Pateikiamas skenuotas dokumentas 

elektroninėje formoje. 

4 

Tiekėjo teikiamų prekių (benzino A95 ir 

dyzelinio kuro) kokybė privalo atitikti 

Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų 

reikalavimus, ES standartų (degalams) 

nustatytus kokybės reikalavimus. 

Pateikti kiekvienos perkamų prekių rūšies 

patvirtintas kokybės pažymėjimų kopijas, 

sertifikatus arba kt. lygiaverčius dokumentus, 

įrodančius parduodamų prekių kokybinius 

reikalavimus. 

Pateikiamas skenuotas dokumentas 

elektroninėje formoje. 

5 

Tiekėjas turi turėti septynias dienas per 

savaitę, dvidešimt keturias valandas per 

parą veikiantį  degalinių tinklą. 

Tiekėjo degalinių išdėstymo schema arba 

degalinių sąrašas su adresais ar/ir kitų ūkio 

subjektų degalinių sąrašas, nurodant 

degalinių adresus, jei nurodomas kitų ūkio 

subjektų degalinių sąrašas, kartu pristatomas 

teisinis pagrindas. 

Pateikiamas skenuotas dokumentas 

elektroninėje formoje. 

 

Pastabos:  

1) Perkančioji organizacija informaciją, ar tiekėjas (juridinis asmuo) yra įvykdęs 

įsipareigojimus,  

susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, pasitikrina Valstybinio socialinio draudimo 

fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinėje sistemoje. 

2) Perkančioji organizacija pati gali pateikti prašymą per VMI autorizuotų elektroninių 

paslaugų sritį „Mano VMI“ ir gauna tiekėjo atsiskaitymo su valstybės ir savivaldybių biudžetais, 

pinigų fondais pažymą. 

3) Jeigu Perkančiajai organizacijai kyla abejonių dėl tiekėjo atitikimo kvalifikaciniams 

reikalavimams, ji turi teisę kreiptis į kompetentingas institucijas ir tiekėjo pasiūlyme nurodytus 

trečiuosius asmenis, kad gautų visą reikiamą informaciją apie tiekėją. 

4) Neatlygintinai perkančiajai organizacijai prieinami duomenys apie tiekėjo kvalifikaciją 

bus užfiksuoti ir saugomi perkančiojoje organizacijoje paskutinę pasiūlymų pateikimo dieną bei bus 

laikomi aktualiais. 

5) Pateikiant atitinkamų dokumentų skaitmenines kopijas CVP IS priemonėmis, kiekvienas 

dokumentas neprivalo būti pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, nes yra reikalaujama saugiu 

elektroniniu parašu pasirašyti visą pasiūlymą. Tokiu būdu yra laikoma, kad saugiu elektroniniu 

parašu yra pasirašytas kiekvienas pasiūlymą sudarantis dokumentas, ir yra deklaruojama, kad 

dokumentų kopijos yra tikros. Perkančioji organizacija pasilieka sau teisę prašyti dokumentų 

originalų; 

6) Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie 

dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų, 

pateikiama priesaikos deklaracijos arba oficialios tiekėjo deklaracijos skaitmeninė kopija; 

7) Jei kvalifikacijos reikalavimus patvirtinantis dokumentas išduotas anksčiau nei nurodė 

perkančioji organizacija, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, 

toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas; 
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3.3. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių pirkimo sąlygose nustatytus 

kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas ūkio subjektų 

grupės narys atskirai.  

3.4. Tiekėjas savo pasiūlyme turi nurodyti, kokiu subtiekėjus jis ketina pasitelkti, jei 

pasitelks. Pasitelkiami subtiekėjai turi atitikti šių pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus ir tuos 

reikalavimus, kuriems jie yra pasitelkiami. 

3.5. Tiekėjai gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, neatsižvelgdami į tai, kokio teisinio 

pobūdžio yra jų ryšiai. Šiuo atveju tiekėjai privalo įrodyti perkančiajai organizacijai, kad vykdant 

sutartį tie ištekliai jiems bus prieinami. Tam įrodyti tiekėjas turi pateikti pirkimo sutarčių ar kitų 

dokumentų nuorašus, kurie patvirtintų, kad tiekėjui kitų ūkio subjektų ištekliai bus prieinami per 

visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį. Tokiomis pačiomis sąlygomis ūkio subjektų 

grupė gali remtis ūkio subjektų grupės dalyvių arba kitų ūkio subjektų pajėgumais.  

3.6. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė 

melagingą informaciją, kurią perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis 

priemonėmis. 

3.7. Jeigu tiekėjas dėl pateisinamų priežasčių negali pateikti perkančiosios organizacijos 

reikalaujamų dokumentų, jis turi teisę vietoj jų pateikti kitus perkančiajai organizacijai priimtinus 

dokumentus ar informaciją, kuri patvirtintų, kad tiekėjo kvalifikacija atitinka keliamus 

reikalavimus. 

3.8. Kvalifikacijos reikalavimai subtiekėjams:  

3.8.1. pasitelkiami subtiekėjai turi atitikti šių pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacijos 

reikalavimus. (Pateikiami skenuoti dokumentai elektroninėje formoje, arba laisvos formos tiekėjo 

raštiškas užtikrinimas skaitmenine forma). 

 

IV. SKYRIUS 

  ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE 

 

4.1. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos 

sutarties skaitmeninę kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties 

šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su perkančiąja organizacija sudaryti pirkimo sutartį, šių 

įsipareigojimų vertės dalis, išreikšta procentiniu dydžiu, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. 

Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų sutarties šalių atsakomybę už prievolių 

perkančiajai organizacijai nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris 

asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo perkančioji organizacija turėtų bendrauti pasiūlymo 

vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją). 

4.2. Perkančioji organizacija nereikalauja, kad ūkio subjektų grupės pateiktą pasiūlymą 

pripažinus geriausiu ir perkančiajai organizacijai pasiūlius sudaryti pirkimo sutartį ši ūkio subjektų 

grupė įgautų tam tikrą teisinę formą. 

4.3. Kai pasiūlymą teikiantis Tiekėjas nurodo, kad sutarties vykdymo metu jis numato remtis 

kitų ūkio subjektų (subtiekėju) pajėgumais, su kuriais Tiekėjas nėra sudaręs jungtinės veiklos 

sutarties, Tiekėjas privalo tai nurodyti pasiūlymo formoje. Tokie įrodymai yra: 

 4.3.1. įgaliojimas dalyvauti kitų ūkio subjektų (subtiekėju) vardu šiame pirkime 

(Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje); 

4.3.2. pasirašytos preliminarios sutartys, ketinimų protokolai ar kiti lygiaverčiai dokumentai, 

kuriuose nurodoma, kuo ir kokia dalimi bus remiamasi kitų ūkio subjektų, t. y. subtiekėjų 

pajėgumais, kiekvienos šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su Pirkėju sudaryti pirkimo sutartį 

(Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje). 

 

V. SKYRIUS 

 PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS IR KEITIMAS 
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5.1. Pateikdamas pasiūlymą, tiekėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad 

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

sutartį. 

5.2. Pasiūlymas turi būti pateikiamas tik elektroninėmis priemonėmis naudojant CVP IS, 

pasiekiamoje adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt. Pasiūlymai, pateikti popierine forma arba ne 

perkančiosios organizacijos nurodytomis elektroninėmis priemonėmis, bus atmesti kaip neatitinkantys 

pirkimo dokumentų reikalavimų. Pasiūlymus gali teikti tik CVP IS registruoti tiekėjai (nemokama 

registracija adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt). Visi pasiūlyme pateikiami dokumentai turi 

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

pateikiant skaitmenines dokumentų kopijas. Pateikiami dokumentai turi būti prieinami naudojant 

nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų laikmenų formatus (pvz., pdf, docx). 

Pateikiant atitinkamų dokumentų skaitmenines kopijas ir pasiūlymą pasirašant saugiu elektroniniu 

parašu, yra deklaruojama, kad kopijos yra tikros. Perkančioji organizacija pasilieka sau teisę prašyti 

dokumentų originalų. 

5.3. Pasiūlymas privalo būti pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu 

Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo nustatytus reikalavimus. Saugiu elektroniniu 

parašu tvirtinamas visas pasiūlymas. Atskirai kiekvieno dokumento pasirašyti nereikia.  

5.4. Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba. Jei atitinkami 

dokumentai yra išduoti kita kalba, turi būti pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą. 

Tinkamai patvirtintu vertimu bus laikomas vertimas, patvirtintas vertėjo parašu ir vertimo biuro 

antspaudu. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija. 

5.5. Pasiūlymą sudaro tiekėjo pateiktų duomenų, dokumentų elektroninėje formoje CVP IS 

priemonėmis, visuma: 

5.5.1. užpildyta ir pasirašyta pasiūlymo forma, parengta pagal pirkimo sąlygų 2 priedą; 

5.5.2. atitiktį pirkimo sąlygose nurodytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams 

pagrindžiantys dokumentai; 

5.5.3. jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė);  

5.5.4. įgaliojimo ar kito dokumento (pvz., pareigybės aprašymo), suteikiančio teisę 

pasirašyti tiekėjo pasiūlymą, kopija (taikoma, kai pasiūlymą pasirašo ne įmonės vadovas, o įgaliotas 

asmuo); 

5.5.5. duomenys ir pirkimo sąlygose reikalaujami dokumentai apie subtiekėją, jeigu tiekėjas 

ketina tokį (-ius) pasitelkti; 

5.5.6. kita pirkimo sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai. 

5.6. 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 

teikdamas kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti. Laikoma, kad tiekėjas pateikė 

daugiau kaip vieną pasiūlymą, jeigu tą patį pasiūlymą pateikė ir raštu (popierine forma, vokuose), 

ir naudodamasis CVP IS priemonėmis. 

5.7. Jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, ji taip pat pateikia ir jungtinės veiklos sutarties 

kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai 

vykdant pirkimo (preliminariąją) sutartį bei šių įsipareigojimų vertės dalis, sudaranti bendrą pirkimo 

(preliminariosios) sutarties vertę. Taip pat turi būti pateikta informacija apie asmenį, atstovaujantį 

ūkio subjektų grupei bendraujant su perkančiąja organizacija. 

5.8. Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų 

pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti. 

5.9. Tiekėjas pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra 

konfidenciali, jei tokia yra. Tokią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis 

ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos 

Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl tiekėjui nurodžius 

tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Konfidencialiais 

taip pat negali būti laikoma tiekėjo pavadinimas, kaina, pasiūlyme nurodyti subtiekėjai, taip pat kita 

informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama 

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/
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visuomenei. Perkančioji organizacija gali kreiptis į tiekėją prašydama pagrįsti informacijos 

konfidencialumą. Perkančioji organizacija, viešojo pirkimo komisija, ekspertai ir kiti asmenys, 

nepažeisdami įstatymų reikalavimų, ypač dėl sudarytų sutarčių skelbimo ir informacijos, susijusios 

su jos teikimu dalyviams, kaip nurodyta Viešųjų pirkimų įstatymo 41 straipsnyje, negali tretiesiems 

asmenims atskleisti tiekėjo perkančiajai organizacijai pateiktos informacijos, kurią tiekėjas pagrįstai 

nurodė kaip konfidencialią.  

5.10. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2020 metų kovo 2 d. 12 val. 00 min. (Lietuvos 

Respublikos laiku) tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS. 

5.11. Pasiūlyme nurodoma prekių kaina pateikiama eurais. Kaina turi būti apskaičiuojama 

pagal 2 priede nustatytą pasiūlymo formą ir atsižvelgta į visas kainos sudėtines dalis, į techninės 

specifikacijos reikalavimus ir pan. Į prekės kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo 

išlaidos, t.y. fiksuojama galinė kaina. Kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant tris 

skaitmenis po kablelio. 

5.12. Pasiūlymas galioja jame tiekėjo nurodytą laiką. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 

90 dienų skaičiuojant nuo pasiūlymo pateikimo termino pabaigos, nurodytos pirkimo 

dokumentuose. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja 

tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose. 

5.13. Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, perkančioji organizacija turi teisę prašyti 

CVP IS priemonėmis, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko.  

5.14. Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą. Apie naują 

pasiūlymų pateikimo terminą perkančioji organizacija paskelbia Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta 

tvarka ir praneša visiems tiekėjams, kurie prisijungė prie pirkimo CVP IS priemonėmis. 

5.15. Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo 

pasiūlymą CVP IS priemonėmis. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, 

pripažįstamas galiojančiu, jeigu perkančioji organizacija jį gauna pateiktą CVP IS priemonėmis iki 

pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. 

5.16. Perkančioji organizacija neatsako už CVP IS sutrikimus ir kitus nenumatytus atvejus, 

dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti arba gauti pavėluotai. 

5.17. Perkančioji organizacija neatlygina tiekėjams išlaidų, patirtų rengiant ir pateikiant 

pasiūlymus. 

 

VI. SKYRIUS 

 PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS 

 

6.1. Perkančioji organizacija nereikalauja pasiūlymo galiojimo užtikrinimo. 

 

VII. SKYRIUS 

PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS 

 

7.1. Pirkimo sąlygos gali būti paaiškinamos, patikslinamos tiekėjų iniciatyva, kreipiantis į 

perkančiąją organizaciją tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis. Prašymai paaiškinti pirkimo 

sąlygas gali būti pateikiami perkančiajai organizacijai ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki 

pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. 

7.2. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui perkančioji organizacija turi teisę savo 

iniciatyva paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas CVP IS priemonėmis. 

7.3. Atsakydama į kiekvieną tiekėjo CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateiktą prašymą 

paaiškinti pirkimo sąlygas, jeigu jis buvo pateiktas nepasibaigus šių pirkimo sąlygų 7.1 punkte 

nurodytam terminui. Atsakymai į tiekėjų klausimus ar pirkimo sąlygų paaiškinimai, patikslinimai 

perkančiosios organizacijos iniciatyva paskelbiami CVP IS bei teikiami tik CVP IS priemonėmis 

prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams. 
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7.4. Perkančioji organizacija, paaiškindama ar patikslindama pirkimo dokumentus, privalo 

užtikrinti tiekėjų anonimiškumą, t. y. kad tiekėjas nesužinotų kitų tiekėjų, dalyvaujančių pirkimo 

procedūrose, pavadinimų ir kitų rekvizitų.  

7.5. Perkančioji organizacija nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų 

paaiškinimų. 

7.6. Bet kokia informacija, pirkimo sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios 

organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis. 

 

VIII. SKYRIUS 

 SUSIPAŽINIMO SU CVP IS PRIEMONĖMIS GAUTAIS PASIŪLYMAIS PROCEDŪRA 

 
8.1. Pradinis susipažinimas su tiekėjų CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais vyks 2020 

m. kovo 3 d. 10.00 val. Kalno g. 34 Pasvalys, Pasvalio Lėvens pagrindinėje mokykloje, 35 kabinete. 

8.2. Tiekėjų atstovai į vokų atplėšimo procedūrą nekviečiami. 

8.3. Tolesnes pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka pirkimo 

komisija, tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant. 

 

IX. SKYRIUS 

  PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS 

 

9.1. Pirkimo komisija tikrina tiekėjų pasiūlymuose pateiktų kvalifikacijos duomenų atitiktį 

pirkimo sąlygose nustatytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams. Jeigu pirkimo komisija 

nustato, kad tiekėjo pateikti kvalifikacijos duomenys yra neišsamūs arba netikslūs, jis privalo 

CVP IS susirašinėjimo priemonėmis prašyti tiekėjo juos patikslinti arba paaiškinti per pirkimo 

komisijos nurodytą terminą. Jeigu pirkimo komisijos prašymu tiekėjas nepatikslino pateiktų 

netikslių ir neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją, pirkimo komisija atmeta tokį pasiūlymą. 

9.2. Pirkimo komisija  priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio tiekėjo 

minimalių kvalifikacijos duomenų atitikties pirkimo sąlygose nustatytiems reikalavimams ir 

kiekvienam iš jų ne vėliau kaip per 3 darbo dienas CVP IS susirašinėjimo priemonėmis praneša apie 

šio patikrinimo rezultatus. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie tiekėjai, kurių 

kvalifikacijos duomenys atitinka perkančiosios organizacijos keliamus reikalavimus. 

9.3. Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir pirkimo komisijai CVP IS susirašinėjimo 

priemonėmis paprašius, tiekėjai privalo per pirkimo komisijos nurodytą terminą pateikti CVP IS 

susirašinėjimo priemonėmis paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės. Jeigu tiekėjas pateikė 

netikslius, neišsamius pirkimo sąlygose nurodytus kartu su pasiūlymu teikiamus dokumentus 

(tiekėjo įgaliojimą asmeniui pasirašyti pasiūlymą, jungtinės veiklos sutartį ir kt.) ar jų nepateikė, 

pirkimo komisijai raštu paprašius, tiekėjai privalo per pirkimo komisijos nurodytą terminą, kuris 

negali būti trumpesnis kaip 1 darbo diena nuo prašymo išsiuntimo iš perkančiosios organizacijos 

dienos, raštu patikslinti, papildyti arba pateikti šiuos dokumentus. 

9.4. Jeigu pateiktame pasiūlyme pirkimo  komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos 

apskaičiavimo klaidų, jis privalo CVP IS susirašinėjimo priemonėmis paprašyti tiekėjų per jo 

nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant elektroninių vokų 

atplėšimo procedūros metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, 

tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.  

9.6. Tiekėjo pateiktų kvalifikacijos duomenų patikslinimai, pasiūlymo turinio paaiškinimai, 

pasiūlyme nurodytų aritmetinių klaidų pataisymai, neįprastai mažos kainos pagrindimo dokumentai 

yra pateikiami tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis. 

9.7. Pirkimo komisija atmeta pasiūlymą, jeigu: 

9.7.1. tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų;  

9.7.2. tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją 

ir, perkančiajai organizacijai prašant, nepatikslino jų CVP IS priemonėmis; 
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9.7.3. pasiūlymas neatitiko pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų (tiekėjo siūlomos prekės 

neatitinka pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų tiekėjas pateikė daugiau kaip vieną pasiūlymą (tą 

patį pasiūlymą pateikė ir raštu, ir naudodamasis CVP IS), pasiūlymas nepasirašytas pirkimo 

sąlygose nurodytu būdu ir pan.); 

9.7.4. tiekėjas per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų 

ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo; 

9.7.5. visų tiekėjų, kurių pasiūlymai buvo neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per 

didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos; 

9.7.6. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas, perkančiosios organizacijos prašymu, 

nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos 

kainos; 

9.7.7. pasiūlymas buvo pateiktas ne perkančiosios organizacijos nurodytomis 

elektroninėmis priemonėmis; 

9.7.8. tiekėjas pateikė daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys 

dalyvauja, teikiant kelis pasiūlymus; 

9.7.9. perkančioji organizacija nustatė, kad tiekėjas apie nustatytų kvalifikacijos reikalavimų 

atitiktį pateikė melagingą informaciją; 

9.7.10. jei tiekėjo pasiūlymas pateiktas nepasirašytas saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu 

Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo numatytus reikalavimus, arba tiekėjas nepateiks 

dokumento, patvirtinančio, kad asmuo (jeigu jis ne tiekėjo vadovas), kuris pasiūlymą pasirašė saugiu 

elektroniniu parašu, turėjo teisę (jam buvo suteikti įgaliojimai) pasirašyti pasiūlymą; 

9.7.11. tiekėjas per perkančiosios organizacijos nustatytą terminą nepapildė ar nepateikė 

pirkimo sąlygose nurodytų kartu su pasiūlymu teikiamų dokumentų: tiekėjo įgaliojimo asmeniui 

pasirašyti pasiūlymą, jungtinės veiklos sutarties ir kt.; 

9.7.12. pasiūlyme nurodyta bendra kaina neatitinka pateiktų jos sudėtinių dalių ar nustatyta 

kitų klaidų kainos apskaičiavime ir jos neištaisytos, nepaaiškintos (ar ištaisytos netinkamai) per 

Pirkėjo nustatytą laiką jam to paprašius. 

 

X. SKYRIUS 

 PASIŪLYMŲ VERTINIMAS 

 

10.1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainą. 

Ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu laikomas mažiausios kainos pasiūlymas eurais. 

10.2. Bendra pasiūlymo kaina bus taikoma tik pasiūlymų palyginimui ir laimėjusio 

pasiūlymo nustatymui. 

 

XI. SKYRIUS 

 SPRENDIMAS DĖL PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMO 

 

11.1. Išnagrinėjęs, įvertinęs ir palyginęs pateiktus pasiūlymus, pirkimo komisija nustato 

pasiūlymų eilę bei laimėjusį pasiūlymą. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi kainos didėjimo tvarka. 

Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra vienodos kainos nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę 

įrašomas tas pasiūlymas, kuris CVP IS priemonėmis pateiktas anksčiausiai.  

11.2. Laimėjusiu pasiūlymas pripažįstamas Viešųjų pirkimų įstatymo bei šių pirkimo 

sąlygų nustatyta tvarka. Perkančioji organizacija, priėmusi sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo, 

apie šį sprendimą nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, praneša kiekvienam pasiūlymą 

pateikusiam tiekėjui CVP IS susirašinėjimo priemonėmis. Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik 

vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo 

atmestas pagal šio pirkimo sąlygas. Tiekėjams, kurių pasiūlymai neįrašyti į šią eilę, kartu su 

pranešimu apie pasiūlymų eilę pranešama ir apie jų pasiūlymų atmetimo priežastis. Jei bus nuspręsta 

nesudaryti pirkimo sutarties, minėtame pranešime nurodomos tokio sprendimo priežastys. 
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11.3. Pirkimą laimėjęs tiekėjas privalo pasirašyti pirkimo sutartį per perkančiosios 

organizacijos nurodytą terminą. Pirkimo sutarčiai pasirašyti laikas bus nustatomas atskiru raštišku 

pranešimu arba nurodomas pranešime apie laimėjusį pasiūlymą. 

11.4. Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu atsisako sudaryti 

pirkimo sutartį, 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 perkančioji organizacija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal 

patvirtintą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį. 

11.5. Jeigu atliekant pirkimą, apie kurį buvo skelbta, visi gauti pasiūlymai neatitiko pirkimo 

sąlygų reikalavimų arba buvo pasiūlytos per didelės perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos, 

o pirkimo sąlygos iš esmės nekeičiamos, į neskelbiamą pirkimą derybų būdu kviečiami visi 

pasiūlymus pateikę tiekėjai, atitinkantys perkančiosios organizacijos nustatytus minimalius 

kvalifikacijos reikalavimus. 

 

XII. SKYRIUS 

 GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA 

 

12.1. Ginčai nagrinėjami Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka. 

 

XIII. SKYRIUS 

 PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS 

 

13.1. Pirkimo sutarties atidėjimo terminas nebus taikomas. 

13.2. Sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias 

sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje 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 pirkimo sąlygose. Tais atvejais, kai sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma 

numatyti rengiant pirkmo sąlygas ir (ar) sutarties sudarymo metu, sutarties šalys gali keisti tik 

neesmines sutarties sąlygas. Esminės sutarties sąlygos (sutarties objektas, kainodaros taisyklės, 

sutarties trukmė) negali būti keičiamos visą sutarties vykdymo laikotarpį. Sutarties sąlygos gali būti 

keičiamos tik rašytiniu šalių susitarimu. 

13.3. Sutarčiai ir visoms iš sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos 

Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis turi būti sudaryta lietuvių kalba ir 

aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę. 

13.4. Bet koks ginčas ir (ar) reikalavimas, kylantis iš sutarties ar susijęs su jos pažeidimu, 

nutraukimu ir negaliojimu, bus sprendžiamas šalių tarpusavio susitarimu. Šalims nepasiekus 

susitarimo, toks ginčas ar reikalavimas, kylantis iš sutarties ar susijęs su sutartimi, jos pažeidimu, 

nutraukimu ir negaliojimu, bus sprendžiamas teismine tvarka.  

13.5. Perkančioji organizacija turi teisę informaciją apie sutarties turinį bei ją vykdančio 

tiekėjo asmens duomenis teikti asmenims, kurie pagal Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės 

aktus turi teisę tokią informaciją gauti. 

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

faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiama naudojantis 

informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Prisijungti prie elektroninės paslaugos „E. 

sąskaita“ galima VĮ Registrų centro interneto svetainėje adresu www.esaskaita.eu. Paslauga yra 

apmokama Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka, todėl tiekėjas turi jos pateikimą 

įsiskaičiuoti į kainos dedamąją. 

 

XIV. SKYRIUS 

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

http://www.esaskaita.eu/
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14.1. Perkančioji organizacija bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę 

nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. 

14.2. Perkančioji organizacija neatlygina tiekėjams nuostolių, patirtų dėl pirkimo 

procedūrų nutraukimo. 

 

___________________________ 
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Mažos vertės automobilinių 

degalų pirkimo skelbiamos 

apklausos būdu sąlygų 1 priedas 

 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

 

1. Pirkimo objektas – transporto priemonių degalai (A95 markės benzinas ir dyzelinis kuras), 

perkami tiekėjo degalinėse Lietuvos Respublikos teritorijoje.  

2. Pirkimo objekto BVPŽ kodas: 09132000-3 benzinas, 09134200-9 dyzelinas. 

3. Perkančioji organizacija – Biudžetinė įstaiga, Pasvalio Lėvens pagrindinė mokykla, Kalno 

g. 34, LT-  

39121 Pasvalys. 

4. Tiekėjo degalinėse planuojamų pirkti degalų asortimentas ir numatomas orientacinis 

poreikis: 

 

Prekės pavadinimas 
Standartas, kurio reikalavimus  

turi atitikti siūlomi degalai 

Preliminarus 36 

mėn. kiekis litrais  

A95 markės benzinas LST EN 228:2013 arba lygiavertis 1000 

Dyzelinis kuras LST EN 590:2014 arba lygiavertis 50 000 

 

Pastaba. Specifikacijoje pateikti preliminarūs planuojami pirkti per trejus metus automobilinių 

degalų kiekiai. Sutarties galiojimo metu degalai bus perkami pagal perkančiosios organizacijos 

poreikius už rinkos kainą atskaičius tiekėjo pasiūlytą nuolaidą. Perkamų degalų kiekiai yra 

orientaciniai ir gali keistis +/- 30% priklausomai nuo degalų poreikio. Perkančioji organizacija bet 

kokiu atveju neįsipareigoja nupirkti viso lentelėje nurodyto degalų kiekio. 

5. Tiekėjas privalo turėti bent vieną degalinę Pasvalio mieste, arba nutolusią ne daugiau 

kaip 5  

km nuo Perkančios organizacijos buveinės, esančios adresu: Kalno g. 34, Pasvalys. 

6. Dėl perkančiosios organizacijos važinėjimo į kitus miestus Tiekėjas turi užtikrinti galimybę  

aprūpinti automobiliniais degalais visose tiekėjo tinklui priklausančiose degalinėse.  

7. Prekės turi būti parduodamos tiekėjo valdomose degalinėse, atsiskaitant tiekėjo išduotomis  

kreditinėmis kortelėmis. Tiekėjas kiekvienam automobiliui turės nemokamai pagaminti kreditinę 

kortelę, kurią pateikęs ir surinkęs PIN (personalinis indentifikacijos numeris) kodą darbuotojas 

galėtų nusipirkti Prekių, pritaikant sutartyje nurodytas nuolaidas. Magnetinių kortelių kiekis 

neribojamas ir nemokamas. Jei Tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, tiekėjo ir subtiekėju degalinėse turi 

būti atsiskaitoma ta pačia kortele.  

8. Tiekėjas savo degalinėse privalo užtikrinti degalų pardavimą visą parą, taip pat poilsio ir 

švenčių dienomis ir nemokamai išduoti bei administruoti magnetines plastikines korteles, skirtas 

duomenims apie perkančiosios organizacijos įsigyjamus degalus fiksuoti. 

9. Tiekėjas garantuoja, kad Perkančioji organizacija galės piltis kurą visose degalinėse, kurios 

yra tiekėjo tinklo degalinės (ne mažiau kaip 6 degalinės visoje Lietuvoje) tomis pačiomis sąlygomis, 

atsiskaitant išduotomis kortelėmis. Tiekėjai nevaldantys nustatyto mažiausio kiekio degalinių tinklo 

gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais užtikrinant Perkančiai organizacijai kuro įsigijimą.  

10. Tiekėjo siūlomi degalai privalo atitikti gamintojo deklaruotus standartus bei Lietuvos 

Respublikoje vartojamų naftos produktų privalomuosius kokybės rodiklius, patvirtintus Lietuvos 

Respublikos energetikos ministro, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos 

susisiekimo ministro 2010 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1-348/D1-1014/3-742 „Dėl Lietuvos 

Respublikoje vartojamų naftos produktų, biodegalų ir skystojo kuro privalomųjų kokybės rodiklių 

patvirtinimo“ (su vėlesniais papildymais ir pakeitimais) arba lygiaverčius Europos sąjungos 

valstybių dokumentus.  
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11. Tiekėjas turi suteikti mėnesio kreditą ne mažesnei kaip 3000 Eur sumai. 

12. Tiekėjo suteikta nuolaida negali būti mažinama visą sutarties laikotarpį. 

13. Tiekėjas kiekvieną mėnesį privalės perkančiajai organizacijai pateikti ataskaitą (išklotinę), 

kada, kiek Prekių, už kokią kainą su kiekviena kortele buvo įsigyta. 

14. Tiekėjas turi pateikti tiek nemokamai kortelių, kiek prašo Perkančioji organizacija. 

15. Šaltuoju metų periodu Tiekėjas turi užtikrinti žieminio dyzelinio kuro pardavimą. 

___________________________ 
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Mažos vertės automobilinių 

degalų pirkimo skelbiamos 

apklausos būdu sąlygų 2 priedas 

 

(Pasiūlymo forma) 

 

Herbas arba prekių ženklas 

__________________________________ 

(tiekėjo pavadinimas) 

 

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir 

saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio 

mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas) 

 

 

Pasvalio Lėvens pagrindinei mokyklai 

 

PASIŪLYMAS 

DĖL AUTOMOBILINIŲ DEGALŲ PIRKIMO TIEKĖJO DEGALINĖSE 

 

____________ Nr.______ 

(data) 

_____________ 

(vieta) 

 

Tiekėjo pavadinimas (jeigu dalyvauja ūkio 

subjektų grupė, surašomi visų dalyvių 

pavadinimai) 

 

 

Tiekėjo adresas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų 

grupė, surašomi visų dalyvių adresai) 

 

 

Asmens, pasirašiusio pasiūlymą parašu, pareigos, 

vardas, pavardė 

 

Telefono numeris  

Fakso numeris  

El. pašto adresas  

Asmens, kuris pasirašys sutartį, pareigos, vardas, 

pavardė 

 

 

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo 

dokumentuose. 

Patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, nenuslėpėme jokios 

informacijos, kurią prašėte pateikti pirkimo dokumentuose. Patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant 

pirkimo dokumentus, nesame susiję su jokia kita suinteresuota šalimi. 

Suprantame, kad išaiškėjus nurodytoms aplinkybėms, būsime pašalinti iš šio pirkimo ir mūsų 

pateiktas pasiūlymas bus atmestas. 

 

Mes siūlome: 

3 dienų, iki pasiūlymo publikavimo CVPIS dienos, degalų kainų vidurkius (kainos yra skirtos 

pirkimo laimėtojui nustatyti) 

1 lentelė 

Eil. 

Nr. 

Kuro pavadinimas ir 

rūšis 

Kuro 1ltr kainos Eur su PVM 

Data Data Data 3, 4 ir 5 stulpelių kainų 
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2020-02-11 

14.00-15.00 

val 

2020-02-12 

14.00-15.00 

val 

2020-02-13 

14.00-15.00 

val 

aritmetinis vidurkis 

1 2 3 4 5 6 

1. A-95 markės 

benzinas 

    

2. Dyzelinis kuras     

 

Nurodyti degalinių (-ės) adresą pagal kurias –(ą) pateikiamos (-a) kaina: 

____________________________________________________________________________ 

 

        Mažos vertės automobilinių degalų  

        pirkimo skelbiamos apklausos būdu  

        sąlygų 2 priedas 

 

2 lentelė 

 

 

Eil. 

Nr. 

Kuro  

pavadinimas ir  

rūšis  

Preliminarus 

kiekis 36 mėn. 

litrais 

Vieno litro 

degalų 

kaina Eur 

su PVM 

(1 lentelės 

6 stulpelis) 

Siūloma 

nuolaida 

Eur  1 

litrui su 

PVM 

Vieno litro 

degalų 

kaina Eur 

su PVM 

atėmus 

nuolaidą 

Bendra kaina su 

nuolaida, Eur su 

PVM 

(viso numatomo 

kiekio kaina su 

nuolaida 

apskaičiuojama 3 

stulpelį padauginus 

iš 6) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
A95 markės 

benzinas 
1000 

    

2. 
Dyzelinis 

kuras 
50 000 

    

   

  Bendra 

suma: 

(7 

stulpelio 

1, 2 

eilučių 

suma) 

 

Degalai bus perkami pagal poreikį tiekėjo nurodytose degalinėse pirkimo dieną viešai 

skelbiamomis kainomis su tiekėjo pasiūlyme nurodyta pastovia ir nekintama nuolaida. 

 

Bendra pasiūlymo kaina su PVM yra ____________________________________ (įrašyti 

skaičiais ir žodžiais). Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai. 

 

Pirkėjui suteikiamas kreditas degalams įsigyti - _________________________eurų  

 

Pastabos:  

*tais  atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas atitinkamų 

skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka; 

**perkančiai organizacijai pareikalavus, Tiekėjas privalės pateikti dokumentus, įrodančius 

nurodytomis dienomis ir laiku galiojusių kainų tikrumą: turės pateikti to laikotarpio kvitus, 

kontrolines juostas ar kitus įrodančius dokumentus; 

***kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant tris skaitmenis po kablelio; 
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****nurodytos nuolaidos dydis galioja visą sutarties galiojimo laikotarpį (36 mėn.). 

 

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuoti visi mokesčiai ir 

prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo sąlygose 

nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą. 

 

 

Privalomieji reikalavimai kurui 

 

Atitinka / neatitinka 

(įrašo tiekėjas) 

Tiekėjo siūlomi degalai privalo atitikti gamintojo deklaruotus 

standartus bei Lietuvos Respublikoje vartojamų naftos produktų 

privalomuosius kokybės rodiklių reikalavimus, kurie patvirtinti 

Lietuvos Respublikos energetikos ministro, Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 

m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1-348/D1-1014/3-742 „Dėl Lietuvos 

Respublikoje vartojamų naftos produktų, biodegalų ir skystojo kuro 

privalomųjų kokybės rodiklių patvirtinimo“ 

 

 

 

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus. 

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę 

ir apima viską, ko reikia visiškai ir tinkamai įvykdyti sutartį. 

Pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad 

dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros. 

 

 

       Mažos vertės automobilinių degalų  

        pirkimo skelbiamos apklausos būdu  

        sąlygų 2 priedas 

 

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: 

Eil. Nr. Pateikto dokumento pavadinimas Dokumento lapų skaičius 

 Bendra kaina su nuolaida, Eur su PVM 

(viso numatomo kiekio kaina su nuolaida. 

2 lentelės 7 stulpelio 1ir 2 eilučių suma) 

 

1.   

          

 

 

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (perkančioji organizacija šios 

informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims. Tiekėjas negali nurodyti, kad visas pasiūlymas 

yra konfidencialus)*: 

 

Eil. Nr. Pateikto dokumento pavadinimas Pateikto dokumento lapų numeriai 

   

   
 

 

Pastabos: 1) Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad 

konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra; 2) Tiekėjai turi atidžiai ir pagrįstai nurodyti 

konfidencialią informaciją, kadangi laimėtojo pasiūlymas ir sudaryta sutartis bus viešinama 

vadovaujantis 2014 m. spalio 30 d. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1S-199 „Dėl 
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laimėjusių dalyvių pasiūlymų ir viešojo pirkimo sutarčių bei jų pakeitimų viešinimo Centrinėje 

viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

 

 

Vykdant pagrindinę pirkimo sutartį pasitelksime šiuos subtiekėjus: 

 

Eil. 

Nr. 

Subtiekėjo pavadinimas, adresas kur 

randasi degalinė, kontaktai, įgalioto 

atstovo kontaktai 

Subtiekėjui 

perduodamų 

įsipareigojimų 

apibūdinimas 

Įsipareigojimų 

dalis 

(procentais), 

kuriai ketinama 

pasitelkti 

subtiekėją (-us) 
    

    

 

Pastaba: Pildoma, jeigu tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-us)  

 

 

 

 

Pasiūlymas galioja _______________________________________________________ 

  

 

 

 

 

 

 

(tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas) 
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                                                                        Mažos vertės automobilinių degalų    

      pirkimo skelbiamos apklausos būdu    

      sąlygų 3 priedas 

 

 

 

 

 

         

 

 

AUTOMOBILIŲ KURU PREKIAUJANČIŲ DEGALINIŲ SĄRAŠAS 

 

Pateikiame pirkimo sąlygose nurodytų mažmeninės prekybos automobilių kuru (dyzelinu 

ir A95 benzinu) prekiaujančių degalinių sąrašą, kuriose turime galimybę pagal nustatytas sąlygas 

parduoti automobilių kurą: 

 

Eil. 

Nr. 

Degalinės adresas Degalinės pavadinimas 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

________________________________ _______________            ___________ 

   (Tiekėjo arba jo įgalioto 

 asmens pareigų pavadinimas)                                    (parašas)    (Vardas, pavardė)  
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Herbas arba prekių ženklas 

 (Tiekėjo pavadinimas) 

 

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir 

saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio 

mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas) 

 

____________________________________ 

(Adresatas (perkančiosios organizacijos pavadinimas)) 

 

 DEGALŲ PIRKIMO 

MINIMALIŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA 

 

___________ Nr.______ 

     (Data) 

_____________ 

(Sudarymo vieta) 

1. Aš, __________________________________________________________________, 

                   (Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė) 

tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a)) _____________________________ , 

                                                                                               (Tiekėjo pavadinimas) 

dalyvaujantis (-i) _______________________________________________________________ 

                                            (Perkančiosios organizacijos pavadinimas) 

atliekamame ___________________________________________________________________ 

                             (Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris, pirkimo būdas) 

_____________________________________________________________________________, 

skelbtame Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS), atitinka minimalius 

reikalavimus tiekėjui, nurodytus pirkimo sąlygų III dalies 3.3. punkto 1 lentelė. 

2. Įsipareigojame, kad, gavus perkančiosios organizacijos prašymą pateikti atitiktį 

minimaliems reikalavimams tiekėjui patvirtinančių dokumentų kopijas, jas pateiksime ne vėliau 

kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos prašymo gavimo dienos. 

3. Man žinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau - VPĮ) ir pirkimo sąlygomis pasiūlymas bus atmestas 

bei tiekėjas įrašytas į Melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašą VPĮ 52 straipsnyje nustatyta 

tvarka. 

4. Tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta 

tvarka. 

  

      

(Tiekėjo arba jo įgalioto 

asmens pareigų pavadinimas) 

 (Parašas)  (Vardas ir 

pavardė) 

 

 

 


