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I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos agrarinės ekonomikos Institutas (toliau vadinama – perkančioji organizacija),
V.Kudirkos 18-2, Vilnius, tel. Nr. 8 5 261 4524, numato pirkti leidinių leidybos paslaugas (toliauPaslaugos).
2. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu
(Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) (toliau vadinama – Viešųjų pirkimų įstatymas), 2012 m.
gegužės 17 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-20 patvirtintomis ir CVP IS paskelbtomis supaprastintų
viešųjų pirkimų taisyklėmis (toliau – Taisyklės), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu
(Žin., 2000, Nr. 74-2262)
(toliau – Civilinis
kodeksas),
kitais
viešuosius
pirkimus
reglamentuojančiais teisės aktais bei konkurso sąlygomis.
3. Vartojamos pagrindinės sąvokos apibrėžtos Viešųjų pirkimų įstatyme ir perkančiosios
organizacijos Taisyklėse.
4. Pirkimo būdas – supaprastintas atviras konkursas. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas Centrinėje
viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/. Pirkimas,
vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 15 straipsniu, vykdomas CVP IS elektroniniu būdu.
Elektroninėmis priemonėmis pasiūlymus gali teikti tik tiekėjai, registruoti CVP IS adresu:
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/. Registracija CVP IS yra nemokama.
5. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio
pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų. Priimant
sprendimus dėl konkurso sąlygų, vadovaujamasi racionalumo principu.
6. Perkančioji organizacija nėra pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtoja.
7. Bendravimas su Perkančiąja organizacija vyksta CVP IS priemonėmis. Nenumatytu atveju
kontaktiniai asmenys (pvz. CVP IS nepasiekiamumas) – Simona Griškutė, specialistė, V. Kudirkos
g. 18-2, LT-03105 Vilnius, tel.: 8 5 262 4156, mob.: +370 611 22839, el. paštas: simona@laei.lt.

II. PIRKIMO OBJEKTAS
8. Perkamų paslaugų savybės ir reikalavimai pateikti Techninėje specifikacijoje (konkurso sąlygų 1
priedas).
9. Pirkimas į pirkimo objekto dalis neskirstomas, todėl pasiūlymai turi būti teikiami dėl visos
Sąlygų Techninėje specifikacijoje nurodytos Paslaugų apimties (konkurso sąlygų 2 priedas).
Ekokaimų kelio lankstinukas

Formatas: A4 (+2 lenkimai),
Spalvingumas: 4+4,
Popierius: kreidinis silk 150 gsm,
Tiražas: 6 rūšys po 1000 vnt. (lietuvių, anglų, latvių, lenkų, suomių ir
švedų kalbomis)
Lankstinuko maketavimas pritaikant projekto „Ecovillages for
sustainable rural development“ turimo dizaino elementus (šešiomis
kalbomis).

Ecovillage road produktą
pristatanti knygelė.

Formatas: 148x210 mm
Apimtis: ~50 psl. + viršelis
Spalvingumas: vidaus– 4+4, viršelio – 4+4, laminatas iš vienos pusės
Popierius: vidaus – kreidinis 130 gsm, viršelio – kreidinis 300 gsm.
Įrišimas: segta.
Tiražas: 6 rūšys, iš viso 6.000 vnt. (lietuvių k. – 1000, anglų k. –
1500, latvių k. – 1000, lenkų k. – 1000, suomių k. – 1000, švedų k. –
500).
Knygelės maketavimas pritaikant projekto „Ecovillages for
sustainable rural development“ turimo dizaino elementus (šešiomis
kalbomis).

Pirmas vadovėlis

Formatas: 170x240 mm.
Apimtis: ~150 psl. ir viršelis.
Spalvingumas: vidaus – 4+4, viršelio – 4+4, laminatas iš vienos
pusės.
Popierius: vidaus – kreidinis 130 gsm, viršelio – kreidinis 300 gsm.
Įrišimas: siūta-klijuota.
Tiražas: 6 rūšys, iš viso 6.000 vnt. (lietuvių k. – 1000, anglų k. –
1500, latvių k. – 1000, lenkų k. – 1000, suomių k. – 1000, švedų k. –
500).
Vadovėlio maketavimas pritaikant projekto „Ecovillages for
sustainable rural development“ turimo dizaino elementus (šešiomis
kalbomis).

Antras vadovėlis

Formatas: 170x240 mm.
Apimtis: ~150 psl. ir viršelis.
Spalvingumas: lankų – 4+4, viršelio – 4+4, laminatas iš vienos pusės.
Popierius: vidaus – kreidinis 130 gsm, viršelio – kreidinis 300 gsm.
Įrišimas: siūta-klijuota.
Tiražas: 6 rūšys, iš viso 6.000 vnt. (lietuvių k. – 1000, anglų k. –
1500, latvių k. – 1000, lenkų k. – 1000, suomių k. – 1000, švedų k. –
500).
Vadovėlio maketavimas pritaikant projekto „Ecovillages for
sustainable rural development“ turimo dizaino elementus (šešiomis
kalbomis).

Aplankas

Formatas – aplanko išklotinė ne mažesnė nei 53x39,5 cm.
Popierius – 350 g. Kreidinis.
Matinis laminatas (iš vienos pusės).
Nugarėlė – 5mm.
Spalvingumas 4+0.
Kraštų užlenkimas – vidinis apatinis užlenkimas 8 cm, vidinis
šoninis. užlenkimas 8 cm.
Tvirtas sunėrimas.
Tiražas: 500 vnt.
Aplanko maketo sukūrimas pritaikant projekto „Ecovillages for
sustainable rural development“ turimo dizaino elementus.

Vertimas iš anglų kalbos į
lietuvių kalbą

Vertimas iš anglų į lietuvių kalbą.
1 puslapis sudaro 1600 spaudos ženklų be tarpų.
Vertimo tematika – ekologinis judėjimas, ekologiniai kaimai, tvarus
vystymasis.
Planuojamas puslapių skaičius apie 230 puslapių.
Tiksli vertimo paslaugų apimtis priklausys nuo susidariusio
perkančiosios organizacijos poreikio.

Nuotraukos

Kokybiškų spaudai tinkamų nuotraukų pirkimas iš specializuotų
viešų portalų pagal susidariusį poreikį.
Į pasiūlymą įtraukti nuotraukų biudžetą – 2892,56 Lt; už nuotraukas
bus mokama pagal iš anksto su perkančiąja organizacija suderintų ir
panaudotų nuotraukų skaičių. Už nuotraukas bus apmokama
atsižvelgus į nuotraukas parduodančių portalų viešai skelbiamas
nuotraukų kainas.

10. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą.
11. Alternatyvių pasiūlymų pateikimas negalimas.
12. Tiekėjas,
reikalavimus:

III. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI
dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos

12.1 lentelė. Bendrieji reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai
Eil.Nr.
Kvalifikacinis reikalavimas
Kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai
12.1.1.

12.1.2.

Tiekėjas (fizinis asmuo) arba tiekėjo
(juridinio asmens) 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 teistumo
(arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas),
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, nusikalstamu
būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą,
nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto
legalizavimą. Dėl tiekėjo iš kitos valstybės
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.
Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas,
su kreditoriais sudaręs taikos sutarties,
sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo
padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas,
įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam
nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto
byla arba nėra vykdomas bankroto procesas
ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio
likvidavimo procedūros ar susitarimo su
kreditoriais arba jam nėra vykdomos
analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje
jis registruotas, įstatymus.

Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir
ryšių departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos, arba valstybės įmonės Registrų centro
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta
tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis
jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus
duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies
institucijos išduotas dokumentas (originalas arba
tinkamai patvirtinta kopija*), išduotas ne anksčiau
kaip 30 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) Valstybės įmonės Registrų centro arba
atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas
dokumentas (originalas arba tinkamai patvirtinta
kopija*), patvirtinantis, kad tiekėjas nėra
bankrutavęs, likviduojamas, jam nėra iškelta
restruktūrizavimo, bankroto byla ar vykdomas
bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama
priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo
su kreditoriais, arba išrašas iš teismo sprendimo,
išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų
pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas
išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas
ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks
dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra

12.1.3.

Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus,
susijusius su mokesčių mokėjimu.

12.1.4.

Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus,
susijusius su socialinio draudimo įmokų
mokėjimu.

12.1.5.

Tiekėjas turi teisę verstis ta veikla, kuri
reikalinga pirkimo sutarčiai vykdyti.

priimtinas.
Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje
formoje
2) Tiekėjo deklaracija (konkurso sąlygų 4 priedas),
patvirtinanti, kad tiekėjas nėra su kreditoriais
sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs
savo veiklos arba atitinkamos užsienio šalies
institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis,
kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos
sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba
jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas,
įstatymus nėra tokia pati ar panaši, arba priesaikos
ar oficiali deklaracija, jei atitinkamoje šalyje
neišduodamas minėtas dokumentas arba jis
neapima visų keliamų klausimų.
Pateikiamas dokumentas elektroninėje formoje
Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotas
dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta
tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis
jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus
duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies
institucijos išduotas dokumentas (originalas arba
tinkamai patvirtinta kopija*), išduotas ne anksčiau
kaip 30 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.
Valstybinio socialinio draudimo įstaigos išduotas
dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta
tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis
jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus
duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies
institucijos išduotas dokumentas (originalas arba
tinkamai patvirtinta kopija*), išduotas ne anksčiau
kaip 30 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.
Tiekėjo
(juridinio
asmens)
įregistravimo
pažymėjimo ir įstatų tinkamai patvirtintos kopijos*
ar kiti dokumentai, iš kurių matyti, kad tiekėjas
turi teisę verstis leidybos veikla arba atitinkamos
užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos
tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos,
kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas
registruotas) išduotas dokumentas (originalas arba
tinkamai patvirtinta kopija*) ar priesaikos
deklaracija, liudijanti tiekėjo teisę verstis leidybos
veikla.
Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje
formoje.

Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai
Eil.
Kvalifikacijos reikalavimai
Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys
Nr.
dokumentai
Tiekėjas per pastaruosius trejus finansinius Pateikiamas paslaugos teikėjo veiklos
12.2.1 metus arba per laiką nuo paslaugų teikėjo
aprašymas už praėjusius 3 finansinius
įregistravimo dienos (jeigu paslaugų
metus arba per laiką nuo paslaugų teikėjo
teikėjas vykdė veiklą mažiau nei 3
įregistravimo dienos (jeigu paslaugų
finansinius metus) metus turi būti įvykdęs
teikėjas vykdė veiklą mažiau nei 3
bent vieną leidybos sutartį ir kurios vertė
finansinius metus), pridedant įvykdytų
ne mažesnė kaip 0,7 pirkimo objekto
sutarčių sąrašą, kuriame būtų nurodyti
vertės.
vykdytų sutarčių objektas, vertė, trukmė
ir užsakovas (-ai) (Konkurso sąlygų 3
priedas).

12.2.2

Tiekėjas turi turėti bent vieną specialistą,
atsakingą už sutarties vykdymą, dirbantį su
sutartimi susijusioje srityje, turintį 2 metų
maketuotojo darbo patirtį.

12.2.3 Tiekėjas turi turėti bent vieną vertėją
atsakingą už sutarties vykdymą, kuris per
paskutinius tris metus būtų išvertęs iš anglų
kalbos į lietuvių kalbą bent du leidinius,
mokėtų anglų kalbą ne žemesniu nei C2
vartotojo lygiu pagal Europass formą,
turėti universitetinį filologinį lietuvių
kalbos išsilavinimą.

Pateikiamas
skenuotas
dokumentas
elektroninėje formoje.
Pateikiamas specialistų, atsakingų už
sutarties vykdymą, sąrašas (pavardės,
išsilavinimas, kvalifikacija) ir kiekvieno
specialisto nurodyto sąraše gyvenimo
aprašymai (CV) su juose minimų
diplomų, pažymėjimų ar rekomendacijų
kopijomis.
Pateikti
maketuotojo
sumaketuotų dviejų leidinių sąrašą, o
perkančiajai organizacijai paprašius
leidinių pavyzdžius pristatyti perkančiajai
organizacijai adresu V.Kudirkos 18-2,
Vilnius.
Pateikiamas specialistų, atsakingų už
sutarties vykdymą, sąrašas (pavardės,
išsilavinimas, kvalifikacija) ir kiekvieno
specialisto nurodyto sąraše gyvenimo
aprašymai (CV) su juose minimų
diplomų, pažymėjimų ar rekomendacijų
kopijomis. Taip pat pateikiamas
specialisto įvykdytų vertimo darbų iš
anglų į lietuvių kalbą, dokumentas
įrodantis, kad vertėjas moka anglų kalbą
ne žemesniu nei C2 vartotojo lygiu,
diplomo kopija.
Pateikiami skenuoti dokumentai
elektroninėje formoje.

Pastabos: Tiekėjo, neatitinkančio šio Sąlygų aprašo 12 punkte nustatytų reikalavimų,
pasiūlymas atmetamas. Vietoj Sąlygų aprašo 12.1.1, 12.1.2 ir 12.1.5 punktuose nurodytų
dokumentų tiekėjas gali pateikti Viešųjų pirkimų tarnybos ar kompetentingos užsienio institucijos
išduotos pažymos, jei ši patvirtina atitiktį Sąlygų aprašo 12.1.1, 12.1.2 ir 12.1.5 punktuose
nustatytiems reikalavimams, skaitmeninę kopiją. Perkančioji organizacija turi teisę paprašyti
tiekėjo, kad jis pristatytų pažymos originalą.

14. Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie
dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų,
pateikiama priesaikos deklaracija arba oficiali tiekėjo deklaracija. Pateikiama skaitmeninė
dokumento kopija.
15. Pateikiant atitinkamų dokumentų skaitmenines kopijas ir pasiūlymą pasirašant saugiu
elektroniniu parašu ar kiekvieną dokumentą pasirašant saugiu elektroniniu parašu yra deklaruojama,
kad kopijos ir duomenys apie tiekėją yra tikri.
16. Užsienio valstybių tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai
legalizuojami vadovaujantis Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos
aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 (Žin.,
2006, Nr. 118-4477), ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų
dokumentų legalizavimo panaikinimo (Žin., 1997, Nr. 68-1699).
17. Jei tiekėjų grupė teikia bendrą pasiūlymą jungtinės veiklos sutarties pagrindu,
kiekviena jungtinės veiklos sutarties šalis turi atitikti Sąlygų aprašo 12.1.1–12.1.4 punktuose
nustatytus reikalavimus bei pateikti nurodytus dokumentus, o Sąlygų aprašo 12.1.5 punkto
reikalavimą turi atitikti ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus tie grupės nariai, kurių
prisiimtoms prievolėms pagal jungtinės veiklos sutartį reikia turėti teisę verstis pirkimo objekto
specifiką atitinkančia ūkine veikla, reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti. Visos jungtinės veiklos
sutarties šalys kartu turi tenkinti reikalavimus, nustatytus Sąlygų aprašo 12.2.1–12.2.3 punktuose,
bei pateikti nurodytus dokumentus.
18. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu jis pateikė melagingą informaciją apie nustatytų
reikalavimų atitikimą ir tai Perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis
priemonėmis.
19. Jei Perkančioji organizacija nustatytų, jog tiekėjo pateikti duomenys yra melagingi
arba pateikiami dokumentai yra suklastoti, ji turi teisę kreiptis į teismą ir išieškoti iš tiekėjo
padarytus nuostolius.
IV. ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE
20. 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 šios 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).
21. 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.
V. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS
22. Pasiūlymas turi būti pateikiamas tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS,
pasiekiamą adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt. Pasiūlymai, pateikti popierine forma arba ne
perkančiosios organizacijos nurodytomis elektroninėmis priemonėmis, bus atmesti kaip
neatitinkantys pirkimo dokumentų reikalavimų, išskyrus pasiūlymo galiojimą užtikrinantį
dokumentą (jei taikoma) ir prekių pavyzdžius (jei taikoma).
23. Pasiūlymus gali teikti tik CVP IS registruoti tiekėjai (nemokama registracija adresu
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt). Visi dokumentai, patvirtinantys tiekėjų kvalifikacijos atitiktį
konkurso sąlygose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams, kiti pasiūlyme pateikiami
dokumentai turi būti pateikti elektronine forma, t. y. tiesiogiai suformuoti elektroninėmis
priemonėmis. Pateikiami dokumentai ar skaitmeninės dokumentų kopijos turi būti prieinami
naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų formatus (pvz., pdf, doc ir
kt.). 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.
24. Pateikdamas pasiūlymą, dalyvis sutinka su konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo
pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia norint tinkamai įvykdyti
pirkimo sutartį.
25. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės
narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja
teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti. Laikoma, kad dalyvis pateikė daugiau
kaip vieną pasiūlymą, jeigu tą patį pasiūlymą pateikė ir raštu (popierine forma − vokuose), ir
naudodamasis CVP IS priemonėmis. Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų.
Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs
pasiūlymai) bus atmesti.
26. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2013 m. gegužės 8 d. 10 val. 00 min. (Lietuvos
Respublikos laiku) CVP IS priemonėmis. Tiekėjui paprašius, perkančioji organizacija patvirtina, kad
tiekėjo pasiūlymas yra gautas ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę.
27. Pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba. Pasiūlyme pateikiami
dokumentai užsienio kalba turi būti pateikti kartu su jų vertimais į lietuvių kalbą. Sertifikatai,
atestatai bei kiti kompetentingų institucijų išduoti dokumentai gali būti pateikti originalia anglų
kalba, kartu neteikiant jų vertimo į lietuvių kalbą.
28. Pasiūlyme turi būti nurodytas jo galiojimo terminas. Pasiūlymas turi galioti nuo
konkurso pasiūlymų pateikimo termino dienos iki 2013 m. liepos 15 d. Jeigu pasiūlyme
nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek nustatyta pirkimo
dokumentuose.
29. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, apimančios
viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui. Pasiūlymo kaina turi būti pateikiama
elektroniniu būdu: suformuojama pasiūlymo kaina nurodant CVP IS lange „Mano pasiūlymas“
lentelės dalyje (nuorodoje) „Siūloma kaina“, nurodant leidinio 1 egzemplioriaus kainą.
30. Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą. Apie naują
pasiūlymų pateikimo terminą perkančioji organizacija paskelbia „Valstybės žinių“ priede
„Informaciniai pranešimai“ ir CVP IS.
31. Dalyvio pasiūlymą sudaro CVP IS priemonėmis (kai leidžiama, – kitaip raštu) pateiktų
dokumentų ir duomenų visuma.
31.1. atsakymai į CVP IS suformuotus kvalifikacijos klausimus, pridedant („prisegant“)
atitikimą reikalavimui patvirtinančių dokumentų, nurodytų pirkimo dokumentuose skaitmeninės
kopijos arba dokumentai elektroninėje formoje;
31.2. užpildytas pasiūlymas pagal konkurso sąlygų 2 priede pateiktą formą;
31.3. CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Pirkimo objektų sąrašas“ užpildytos pirkimo
objektų kainos;
31.4. CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Pasiūlymo kainos“ įrašyta galutinė pasiūlymo kaina
(su visais privalomais mokesčiais). Į kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos dalyvio
išlaidos;
31.5. Tiekėjo sąžiningumo deklaracija, parengta pagal konkurso sąlygų 4 priede pateiktą
formą (patvirtinta 2011-09-30 Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu nr. Nr.4-706) . Jeigu
pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, šią deklaraciją užpildo ir pasiūlyme pateikia kiekvienas ūkio
subjektų grupės narys;
31.6. jungtinės veiklos sutarties skaitmeninė kopija (jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų
grupė);
31.7. įgaliojimo pateikti ir pasirašyti pasiūlymą elektroniniu parašu skaitmeninė kopija
(jeigu pasiūlymą pateikia ne vadovas).
32. Pasiūlymas privalo būti pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos
Respublikos elektroninio parašo įstatymo (Žin., 2000, Nr. 61-1827) nustatytus reikalavimus. Saugiu
elektroniniu parašu tvirtinamas visas pasiūlymas.
33. Tiekėjai pasiūlyme turi nurodyti subtiekėjus (subteikėjus), kuriuos jie ketina pasitelkti
sutarčiai vykdyti, pagal konkurso sąlygų 3 priede pateiktą formą.

34. Tiekėjai 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 siūlomos prekės gamintojo, paslaugos teikėjo, prekės modelio
pavadinimas, kainos sudedamosios dalys, pasiūlyme nurodyti subrangovai / subtiekėjai /
subteikėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba
kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei. Perkančioji organizacija gali kreiptis į tiekėją prašydama
pagrįsti informacijos konfidencialumą. Perkančioji organizacija, Viešojo pirkimo komisija (toliau –
Komisija), jos nariai ar 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.
Konfidencialius dokumentus tiekėjas nurodo pasiūlymo formoje, parengtoje pagal Konkurso sąlygų
2 priedą.
35. Dalyvis iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo
pasiūlymą. Norėdamas atšaukti ar pakeisti pasiūlymą, dalyvis CVP IS pasiūlymo lange spaudžia
„Atsiimti pasiūlymą“. Norėdamas vėl pateikti atšauktą ir pakeistą pasiūlymą, dalyvis turi jį pateikti
iš naujo. Suėjus pasiūlymų pateikimo terminui atšaukti ar pakeisti pasiūlymo nebus galima.
36. Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, perkančioji organizacija turi teisę prašyti CVP
IS priemonėmis, kad dalyviai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Dalyvis CVP IS
priemonėmis tokį prašymą gali atmesti.
VI. PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS
37. Perkančioji organizacija šiame pirkime nereikalauja pasiūlymo galiojimo užtikrinimo.
VII. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS
38. Konkurso sąlygos gali būti paaiškinamos, patikslinamos tiekėjų iniciatyva, jiems raštu
kreipiantis į perkančiąją organizaciją tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis. Prašymai paaiškinti
konkurso sąlygas gali būti pateikiami perkančiajai organizacijai ne vėliau kaip likus 4 darbo
dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Tiekėjai turėtų būti aktyvūs ir pateikti
klausimus ar paprašyti paaiškinti konkurso sąlygas iš karto jas išanalizavę, atsižvelgdami į tai, kad,
pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, pasiūlymo turinio keisti nebus galima.
39. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui perkančioji organizacija turi teisę savo
iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas CVP IS priemonėmis.
39. Atsakydama į kiekvieną tiekėjo CVP IS priemonėmis pateiktą prašymą paaiškinti
konkurso sąlygas, jeigu jis buvo pateiktas nepasibaigus šių konkurso sąlygų 33 punkte nurodytam
terminui, arba aiškindama, tikslindama konkurso sąlygas savo iniciatyva, perkančioji organizacija
turi paaiškinimus, patikslinimus paskelbti CVP IS priemonėmis ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai
iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso
sąlygas perkančioji organizacija atsako ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo gavimo dienos.
40. Perkančioji organizacija, paaiškindama ar patikslindama pirkimo dokumentus, privalo
užtikrinti tiekėjų anonimiškumą, t. y. privalo užtikrinti, kad tiekėjas nesužinotų kitų tiekėjų,
dalyvaujančių pirkimo procedūrose, pavadinimų ir kitų rekvizitų.
41. Perkančioji organizacija nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų
paaiškinimų.
42. Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios
organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.
43. Tuo atveju, kai tikslinama paskelbta informacija, perkančioji organizacija atitinkamai
patikslina skelbimą apie pirkimą ir prireikus pratęsia pasiūlymų pateikimo terminą protingumo
kriterijų atitinkančiam terminui, per kurį tiekėjai, rengdami pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į
patikslinimus. Jeigu perkančioji organizacija konkurso sąlygas paaiškina (patikslina) ir negali
konkurso sąlygų paaiškinimų (patikslinimų) pateikti taip, kad visi kandidatai juos gautų ne vėliau

kaip likus 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, perkelia pasiūlymų pateikimo
terminą laikui, per kurį tiekėjai, rengdami pirkimo pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į šiuos
paaiškinimus (patikslinimus). Apie pasiūlymų pateikimo termino pratęsimą pranešama patikslinant
skelbimą “Valstybės žinių” priede “Informaciniai pranešimai” ir CVP IS.
VIII. SUSIPAŽINIMO SU PASIŪLYMAIS PROCEDŪRA
44. Susipažinimo su pasiūlymais posėdis įvyks Lietuvos agrarinės ekonomikos institute,
V.Kudirkos 18-2, Vilnius, 401 kab. vyksiančiame Komisijos posėdyje. Viešojo pirkimo komisijos
posėdžio, kuriame vyks susipažinimo su pasiūlymais procedūra, pradžia - 2013 m. gegužės 8 d. 10
val. 00 min.
45. Susipažinimo su pasiūlymais procedūroje turi teisę dalyvauti visi pasiūlymus pateikę
dalyviai arba jų įgalioti atstovai, taip pat viešuosius pirkimus kontroliuojančių institucijų atstovai.
Dalyvis ar jo įgaliotas atstovas, ketinantis dalyvauti susipažinimo su pasiūlymais posėdyje, turi
pateikti įgaliojimą ar kitą dokumentą, patvirtinantį jo teisę dalyvauti susipažinimo su pasiūlymais
posėdyje. Šis dokumentas suformuojamas elektroninėmis priemonėmis ir „prisegamas“, sukuriant
pranešimą pirkimo skiltyje „Susirašinėjimas“, arba pateikiamas Komisijai iki posėdžio pradžios.
Vokai atveriami ir tuo atveju, jei į susipažinimo su pasiūlymais posėdį neatvyksta pasiūlymus
pateikę dalyviai arba jų įgalioti atstovai.
46. Susipažinimo su pasiūlymais posėdyje dalyvaujantiems dalyviams ar jų įgaliotiems
atstovams skelbiamas pasiūlymą pateikusio dalyvio pavadinimas, pasiūlyme nurodyta kaina ir
pranešama, ar yra pateiktas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas (kai jo reikalaujama), ar pateiktas
pasiūlymas yra patvirtintas dalyvio ar jo įgalioto asmens saugiu elektroniniu parašu. Jeigu pirkimas
susideda iš atskirų dalių, susipažinimo su pasiūlymais procedūroje skelbiama pasiūlyta kiekvienos
pirkimo dalies kaina.
47. Apie susipažinimo su pasiūlymais metu paskelbtą informaciją raštu pranešama ir šioje
procedūroje nedalyvavusiems dalyviams, jeigu jie to pageidauja.
48. Tolesnes pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija
konfidencialiai, dalyviams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.
IX. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS
49. Komisija tikrina tiekėjų pasiūlymuose pateiktų kvalifikacijos duomenų atitiktį konkurso
sąlygose nustatytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams. Jeigu Komisija nustato, kad
dalyvio pateikti kvalifikacijos duomenys yra neišsamūs arba netikslūs, ji privalo raštu CVP IS
priemonėmis prašyti tiekėjo juos papildyti arba paaiškinti per perkančiosios organizacijos nurodytą
terminą. Jeigu perkančiosios organizacijos prašymu tiekėjas CVP IS priemonėmis nepatikslino
pateiktų netikslių ir neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją, perkančioji organizacija atmeta tokį
pasiūlymą.
50. Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio tiekėjo minimalių
kvalifikacijos duomenų atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams ir kiekvienam iš jų
raštu CVP IS priemonėmis praneša apie šio patikrinimo rezultatus. Teisę dalyvauti tolesnėse
pirkimo procedūrose turi tik tie tiekėjai, kurių kvalifikacijos duomenys atitinka perkančiosios
organizacijos keliamus reikalavimus.
51. Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai raštu CVP IS priemonėmis
paprašius, tiekėjai privalo per Komisijos nurodytą terminą pateikti raštu CVP IS priemonėmis
papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės.
52. Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo
klaidų, ji privalo raštu CVP IS priemonėmis paprašyti tiekėjų per jos nurodytą terminą ištaisyti
pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant pirminio susipažinimo su CVP IS priemonėmis
gautais pasiūlymais posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines
klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis
dalimis.
53. Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija turi teisę, o
ketindama atmesti pasiūlymą – privalo tiekėjo raštu CVP IS priemonėmis paprašyti per Komisijos
nurodytą terminą pateikti neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą, įskaitant ir detalų kainų

sudėtinių dalių pagrindimą. Perkančioji organizacija turi įvertinti riziką, ar tiekėjas, kurio pasiūlyme
nurodyta neįprastai maža kaina, sugebės tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį, bei užtikrinti, kad
nebūtų sudaromos sąlygos konkurencijos iškraipymui. Perkančioji organizacija, vertindama, ar
tiekėjo pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža, palygina tiekėjo pasiūlyme
nurodytą kainą su rinkoje esančiomis analogiško pirkimo objekto kainomis bei su kitų tiekėjų
pasiūlymuose nurodytomis kainomis. Jei tiekėjas kainos nepagrindžia, jo pasiūlymas atmetamas.
Apie tokio atmetimo priežastis perkančioji organizacija informuoja Viešųjų pirkimų tarnybą,
fiksuodama pirkimo procedūros ataskaitoje.
54. Tiekėjo pateiktų kvalifikacijos duomenų patikslinimai, pasiūlymo turinio paaiškinimai,
pasiūlyme nurodytų aritmetinių klaidų pataisymai, neįprastai mažos kainos pagrindimo dokumentai
siunčiami perkančiajai organizacijai raštu CVP IS priemonėmis.
55. Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:
55.1. jei dalyvis pasiūlymą ar jo dalį pateikė ne CVP IS priemonėmis;
55.2. dalyvis neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų;
55.3. dalyvis pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją
ir, perkančiajai organizacijai prašant, nepatikslino jų CVP IS priemonėmis;
55.4. nepateikta Tiekėjo sąžiningumo deklaracija (Konkurso sąlygų 4 priedas) arba Tiekėjo
sąžiningumo deklaracija pateikta ne pagal nustatytą formą.
55.5. pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (dalyvio pateikta
techninė specifikacija neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, nepateikta arba
pateikta netinkama Tiekėjo sąžiningumo deklaracija ir kt.);
55.6. tiekėjas per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų
ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo;
55.7. visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per
didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos;
55.8. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Komisijos prašymu nepateikė
raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo CVP IS priemonėmis arba kitaip nepagrindė neįprastai
mažos kainos.
X. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
56. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos litais.
57. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos
kriterijų (be PVM).
I. PASIŪLYMŲ EILĖ IR SPRENDIMAS DĖL PIRKIMO SUTARTIES
SUDARYMO
58. Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija kainų didėjimo
tvarka nustato pasiūlymų eilę ir laimėjusį pasiūlymą bei priima sprendimą sudaryti pirkimo sutartį.
Laimėjusiu pasiūlymas pripažįstamas Viešųjų pirkimų įstatymo bei šių konkurso sąlygų nustatyta
tvarka. Pasiūlymai šiose eilėse surašomi kainos didėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų
kainos yra vienodos, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio
pasiūlymas CVP IS priemonėmis įregistruotas anksčiausiai. Pasiūlymų eilė nenustatoma, jei buvo
gautas tik vienas pasiūlymas.
59. Suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams nedelsiant, bet ne vėliau
kaip per 3 darbo dienas nuo jos nustatymo, CPV IS priemonėmis pranešama apie priimtą sprendimą
nustatyti pasiūlymų eilę. Tiekėjams, kurių pasiūlymai neįrašyti į šią eilę, kartu su pranešimu apie
pasiūlymų eilę CVP IS priemonėmis pranešama ir apie jų pasiūlymų atmetimo priežastis.
60. Laimėjusiu, pasiūlymas pripažįstamas Viešųjų pirkimų įstatymo, Taisyklių bei šių
konkurso sąlygų nustatyta tvarka. Perkančioji organizacija, priėmusi sprendimą dėl laimėjusio
pasiūlymo, apie šį sprendimą nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, praneša
kiekvienam pasiūlymą pateikusiam tiekėjui CVP IS priemonėmis. Tais atvejais, kai pasiūlymą
pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu
nebuvo atmestas pagal šių konkurso sąlygų 14 ir (arba) 51 punkto nuostatas. Tiekėjams, kurių
pasiūlymai neįrašyti į šią eilę, kartu su pranešimu apie pasiūlymų eilę CVP IS priemonėmis

pranešama ir apie jų pasiūlymų atmetimo priežastis. Jei bus nuspręsta nesudaryti pirkimo sutarties,
minėtame pranešime nurodomos tokio sprendimo priežastys.
60.1.Pirkimo sutartis sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigė atidėjimo
terminas (15 dienų laikotarpis nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo dienos).
Atidėjimo terminas gali būti netaikomas, kai vienintelis suinteresuotas dalyvis yra tas, su kuriuo
sudaroma pirkimo sutartis, ir nėra suinteresuotų kandidatų.
61.Perkančioji organizacija, gavusi kandidato ar dalyvio raštu pateiktą prašymą, turi
nedelsdama, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo prašymo gavimo dienos, nurodyti:
61.1. kandidatui – jo paraiškos atmetimo priežastis;
61.2. dalyviui, kurio pasiūlymas nebuvo atmestas, – laimėjusio pasiūlymo charakteristikas ir
santykinius pranašumus, dėl kurių šis pasiūlymas buvo pripažintas geriausiu, taip pat šį pasiūlymą
pateikusio dalyvio ar preliminariosios sutarties šalių pavadinimus;
61.3.dalyviui, kurio pasiūlymas buvo atmestas, pasiūlymo atmetimo priežastis, taip pat
priežastis, dėl kurių priimtas sprendimas dėl nelygiavertiškumo arba sprendimas, kad prekės,
paslaugos ar darbai neatitinka rezultatų apibūdinimo ar funkcinių reikalavimų.
62. Konkursą laimėjęs tiekėjas privalo pasirašyti pirkimo sutartį per perkančiosios
organizacijos nurodytą terminą. Pirkimo sutarčiai pasirašyti laikas gali būti nustatomas atskiru
pranešimu raštu CVP IS priemonėmis arba nurodomas pranešime apie laimėjusį pasiūlymą.
63. Jeigu dalyvis, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu arba CVP IS priemonėmis
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
dalyviui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po dalyvio, atsisakiusio
sudaryti pirkimo sutartį.
XII. PRETENZIJŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA
64. Tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti perkančiosios organizacijos
sprendimus ar veiksmus, turi pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai Viešųjų pirkimų įstatymo
V skyriuje nustatyta tvarka. Pretenzija turi būti pateikta CVP IS priemonėmis. Perkančiosios
organizacijos priimtas sprendimas gali būti skundžiamas teismui Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje
nustatyta tvarka.
65. Perkančioji organizacija nagrinėja tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo
sutarties sudarymo dienos.
66. Perkančioji organizacija, gavusi pretenziją, nedelsdama sustabdo pirkimo procedūrą, kol
bus išnagrinėta ši pretenzija ir priimtas sprendimas.
XIII. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS
67. Pirkimo sutartis negali būti sudaroma, kol nesibaigė Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyti
tiekėjų pretenzijų pateikimo ir ieškinio pareiškimo terminai, išskyrus atvejus, kai pasiūlymą pateikia
tik vienas tiekėjas.
68. Į teikiamų paslaugų kainą turi būti įtraukti visi mokesčiai, mokami Lietuvos
Respublikoje bei įskaičiuotos visos išlaidos, susijusios su paslaugų teikimu ir kitos išlaidos,
susijusios su pirkimo sutarties vykdymu.
69. Sutarties įvykdymas užtikrinamas netesybomis. Jeigu tiekėjas nesuteikia paslaugų arba
sutartis nutraukiama dėl tiekėjo kaltės, tiekėjas privalo sumokėti perkančiajai organizacijai 2 500 Lt
(du tūkstančių penkių šimtų litų) dydžio baudą ir atlyginti perkančiosios organizacijos patirtus
nuostolius. Jeigu tiekėjas pažeidė sutartį ir per perkančiosios organizacijos nurodytą įspėjimo
terminą nepašalino įspėjime nurodyto pažeidimo, tiekėjas privalo sumokėti perkančiajai
organizacijai 2000 Lt (du tūkstančius litų) dydžio baudą. Perkančiajai organizacijai vėluojant
sumokėti už tinkamai ir laiku suteiktas paslaugas tiekėjas turi teisę skaičiuoti 0,02 proc. dydžio
delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS
2013 m.

d. Nr.
Vilnius

Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas (toliau – Užsakovas), atstovaujamas
_______________________, viena šalis, ir _______________ (toliau – Vykdytojas), atstovaujama
(-as) _________________, toliau abi (-u) kartu vadinamos (-i) Šalimis, o bet kuri (-is) iš jų atskirai
– Šalimi, vadovaudamosi (-iesi) Užsakovo Viešųjų pirkimų komisijos 2013 m. ____________ d.
sprendimu (protokolo Nr.
) ir leidinių leidybos paslaugų pirkimo supaprastinto atviro
konkurso būdu dokumentais, sudarė šią Paslaugų teikimo sutartį (toliau – Sutartis).
I. SUTARTIES OBJEKTAS
1. Šia Sutartimi Vykdytojas įsipareigoja Užsakovui suteikti leidinių leidybos paslaugas,
kurių turinys ir teikimo sąlygos apibrėžtos šioje Sutartyje ir Sutarties 2 priede „Techninė
specifikacija“ (toliau – Paslaugos).
II. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
2. Vykdytojas įsipareigoja:
2.1. suderinti su Užsakovu visas kiekvieno leidinio leidybos detales:
2.1.1. Užsakovui pateikus leidybai reikalingą informacinę medžiagą, sukurti
leidinių maketus per 14 kalendorinių dienų;
2.1.2. atlikti leidinių spausdinimo paslaugas ne vėliau kaip per 20 kalendorinių
dienų nuo galutinio leidinio maketo suderinimo su Užsakovu dienos;
2.1.3. atlikti viso leidinių tiražo spausdinimą Užsakovo leidimu tik suderinus su
Užsakovu galutinį leidinio maketą;
2.2. tinkamai ir laiku teikti užsakovui Sutarties 2 priede apibrėžtas Paslaugas:
2.2.1. paslaugas suteikti iki 2013 m. rugsėjo 30 d.
2.2.2. atspausdintą leidinių tiražą pristatyti Užsakovui savo sąskaita;
2.2.3. išleisti naują leidinio tiražą ar kitaip disponuoti sutarties vykdymo metu
sukurtu leidiniu bei medžiaga tik gavęs rašytinį Užsakovo sutikimą;
2.2.4. vertėjas įsipareigoja kokybiškai atlikti vertimo darbus per 21 dieną nuo teksto
gavimo dienos darbo apimčiai esant iki 50 puslapių;
2.2.5. jei tekstas išverstas nekokybiškai, Užsakovas gali teikti vertėjui jį koreguoti
per sutartą terminą.
2.3. imtis visų galimų priemonių siekiant išvengti kliūčių, dėl kurių šios Sutarties vykdymas
būtų netinkamas ar neįmanomas:
2.3.1. vadovautis Užsakovo teisėtais pageidavimais, prašymais ir nurodymais,
susijusiais su Sutarties vykdymu. Jei Vykdytojas mano, kad Užsakovo nurodymai viršija Sutarties
reikalavimus, jis apie tai praneša Užsakovui per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokio nurodymo
gavimo dienos;
2.3.2. per Užsakovo nurodytą terminą neatlygintinai šalinti nurodytus Paslaugų
trūkumus arba (jei trūkumų pašalinti neįmanoma) mažinti kainą atitinkamai nekokybiškų Paslaugų
vertei;
2.3.3. neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo įsipareigojimus, atlyginti Užsakovo
dėl to patirtus nuostolius ir papildomas išlaidas, įskaitant atitinkamų paslaugų kainą Vykdytojui
perkant šias Paslaugas iš kitų tiekėjų pagal Preliminarią sutartį ar kitų trečiųjų asmenų.
3. Užsakovas įsipareigoja:

3.1.
suteikti Vykdytojui visą informaciją, reikalingą tinkamai vykdyti šioje
Sutartyje numatytas Paslaugas;
3.2.
priimti laiku ir kokybiškai suteiktas Paslaugas ir už jas atsiskaityti Sutartyje
nustatyta tvarka ir terminais.
III. SUTARTIES VYKDYMAS
4. Užsakovas Sutarties vykdymo laikotarpiui paskiria kontaktinį asmenį, atsakingą už
Sutarties vykdymo koordinavimą bei sutartinių įsipareigojimų vykdymo priežiūrą, – (pareigos)
(vardas, pavardė), tel. _______________, el. paštas _______________. Jo (jos) nesant, už Sutarties
vykdymo koordinavimą bei sutartinių įsipareigojimų vykdymą atsakingas (-a) (pareigos) (vardas,
pavardė), tel. _______________, el. paštas _______________.
5. Vykdytojas Sutarties vykdymo laikotarpiui paskiria kontaktinį asmenį, atsakingą už
Sutarties vykdymo koordinavimą bei sutartinių įsipareigojimų vykdymo priežiūrą, – (pareigos)
(vardas, pavardė), tel. _______________, el. paštas _______________. Jo (jos) nesant, už Sutarties
vykdymo koordinavimą bei sutartinių įsipareigojimų vykdymą atsakingas (-a) (pareigos) (vardas,
pavardė), tel. _______________, el. paštas _______________.
6. Kontaktiniai asmenys turi teisę pasirašyti Perdavimo ir priėmimo aktą (toliau – Aktas).
7. Apie atsakingų asmenų pasikeitimą viena Sutarties Šalis kitai Sutarties Šaliai praneša per
1 (vieną) darbo dieną.
IV. PASLAUGŲ KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA
8. Leidybos paslaugų kaina (toliau – Paslaugų įkainis) nurodyta Sutarties 1 priede „Paslaugų
kaina“. Į Paslaugų įkainį įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, įskaitant PVM.
9. Tuo atveju, jei teisės aktais būtų pakeistas tiesiogiai su Sutarties 1 priede nurodytais
Paslaugų įkainiais susijęs PVM, įkainiai keičiami (didinami arba mažinami) atitinkama dalimi,
atsižvelgiant į įkainių sudėtyje esančio PVM dalį. Įkainiai keičiami prie Paslaugų įkainių be PVM
pridedant naują (padidėjusį arba sumažėjusį) PVM. Nauji įkainiai pradedami taikyti nuo susijusių
teisės aktų įsigaliojimo dienos ir taikomi atsiskaitant už renginių, kurie įvyko po minėtų teisės aktų
įsigaliojimo dienos, organizavimo paslaugas.
10. Paslaugų įkainiai dėl kitų mokesčių pasikeitimo Sutarties galiojimo metu nebus
perskaičiuojami.
11. Konkrečių leidybos Paslaugų suteikimas įforminamas Aktu. Kartu su Aktu pateikiama
ir suteiktų paslaugų išklotinė ir / ar nurodomi naudoti šaltiniai.
12. Pagal šią Sutartį suteiktų Paslaugų kainą sudaro Sutarties 1 priede nurodytų leidinių
leidybos įkainio ir faktinių leidinių skaičiaus sandauga, išverstų puslapių faktinis kiekis bei pirktų
nuotraukų faktinis kiekis. Užsakovas už faktiškai ir tinkamai suteiktas Paslaugas pagal Vykdytojo
pateiktą PVM sąskaitą faktūrą sumoka Vykdytojui per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Akto
pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros (toliau – Sąskaita faktūra) gavimo dienos, pervesdama
pinigus į Vykdytojo šios Sutarties IX skyriuje „Šalių rekvizitai“ nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą
banke.
13. PVM sąskaita faktūra pateikiama per 7 (septynias) darbo dienas po Akto pasirašymo.
Pateiktoje PVM sąskaitoje faktūroje be kitų privalomų rekvizitų turi būti įrašyta Sutarties sudarymo
data bei Sutarčiai suteiktas numeris.
V. ATSAKOMYBĖ
14. Jei Vykdytojas nevykdo arba netinkamai vykdo vieną ar daugiau prievolių, kylančių iš
Sutarties, ir Užsakovui raštu pareikalavus įvykdyti prievolę per nustatytą protingą terminą to
nepadaro, Vykdytojas privalo sumokėti Užsakovui 10 000 Lt (dešimties tūkstančių litų) dydžio
baudą ir atlyginti visus Užsakovo dėl Sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo patirtus
nuostolius.
15.
Užsakovui neatsiskaičius su Vykdytoju Sutartyje nustatytomis sąlygomis,
Vykdytojas turi teisę reikalauti, kad Užsakovas sumokėtų 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo
nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą darbo dieną. Užsakovui negavus lėšų iš valstybės
biudžeto ir/ar kitų paramos šaltinių, delspinigiai pradedami skaičiuoti praėjus 30 (trisdešimt)
kalendorinių dienų nuo atsiskaitymo termino pabaigos.
16. Vykdytojas bet kokiu atveju atsako už visus pagal Sutartį prisiimtus įsipareigojimus,
nepaisant to, ar jiems vykdyti bus pasitelkiami tretieji asmenys.

17. Sutarties įvykdymas užtikrinamas netesybomis. Jeigu tiekėjas nesuteikia paslaugų arba
sutartis nutraukiama dėl tiekėjo kaltės, tiekėjas privalo sumokėti perkančiajai organizacijai 2 500 Lt
(du tūkstančių penkių šimtų litų) dydžio baudą ir atlyginti perkančiosios organizacijos patirtus
nuostolius. Jeigu tiekėjas pažeidė sutartį ir per perkančiosios organizacijos nurodytą įspėjimo
terminą nepašalino įspėjime nurodyto pažeidimo, tiekėjas privalo sumokėti perkančiajai
organizacijai 2000 Lt (du tūkstančius litų) dydžio baudą. Perkančiajai organizacijai vėluojant
sumokėti už tinkamai ir laiku suteiktas paslaugas tiekėjas turi teisę skaičiuoti 0,02 proc. dydžio
delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

VI. NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)
18. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą ar netinkamą vykdymą,
jeigu įrodo, kad tai įvyko dėl atsiradusių nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių. Atleidimo
nuo atsakomybės klausimai, atsiradus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, sprendžiami
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso bei kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
19. Šalis, negalinti vykdyti savo įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos (force majeure)
aplinkybių, privalo kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas,
pranešti apie tai kitai Šaliai. Šios pareigos neįvykdžiusi Šalis privalo atlyginti dėl to atsiradusius
kitos Šalies nuostolius.
20. Jei Sutartis dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių negali būti vykdoma
daugiau kaip 10 (dešimt) darbo dienų, bet kuri iš Šalių gali Sutartį nutraukti.
VII. KONFIDENCIALUMAS
21. Šalys įsipareigoja neskleisti, negarsinti ir neperduoti tretiesiems asmenis bei nenaudoti
trečiųjų fizinių ar juridinių asmenų interesams konfidencialios informacijos, kuri bet kokia forma
buvo gauta iš kitos Šalies ir susijusi su sutartinių įsipareigojimų vykdymu bei užtikrinti jos apsaugą,
tai yra užkirsti galimybę tretiesiems asmenims sužinoti tokią informaciją. Šalys taip pat įsipareigoja
neatskleisti konfidencialios informacijos be išankstinio rašytinio kitos Šalies sutikimo, jeigu
Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti teisės aktai nenustato kitaip, informuoti kitą Šalį apie
reikalavimą įstatymų nustatyta tvarka atskleisti konfidencialią informaciją.
22. Šalys visais atvejais įsipareigoja pranešti kitai Šaliai apie nesankcionuotą
konfidencialios informacijos atskleidimą, informacijos saugumo įvykius ir silpnąsias vietas, kitą
Šalį nedelsiant informuoti apie aukščiau nurodytų nesklandumų pašalinimą, taip pat laikytis
Užsakovo Informacijos saugumo politikos ir darbo su konfidencialia informacija nuostatų ir
principų.
23. Šalis, pažeidusi Sutarties sąlygas ir perdavusi bet kokią iš kitos Šalies gautą
konfidencialią informaciją, susijusią su sutartinių įsipareigojimų vykdymu, tretiesiems asmenims,
sumoka kitai Šaliai 10 000 Lt (dešimties tūkstančių litų) dydžio baudą ir atlygina visus kitos Šalies
patirtus nuostolius, kiek jų nepadengia sumokėta bauda Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta
tvarka.
VIII. KITOS SĄLYGOS
24. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki 2013 m. gruodžio 31 d.
25. (Nurodomi Vykdytojo pasiūlyme įrašyti Sutarties vykdymui ketinami pasitelkti
subteikėjai bei aprašoma jų keitimo tvarka arba įrašomas Vykdytojo patvirtinimas, kad vykdant
Sutartį subteikėjai nebus pasitelkiami).
26. Sutarties sąlygos jos galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias
Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 3
straipsnyje nustatyti principai ir tikslai ir tokiems Sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų

pirkimų tarnybos sutikimas. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas
joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai, nedviprasmiškai ir nedaro
įtakos Šalių tarpusavio įsipareigojimų turinio pasikeitimui. Visi Sutarties pakeitimai ar papildymai
yra neatsiejami nuo šios Sutarties ir galioja, jeigu jie pasirašyti Užsakovo ir Vykdytojo.
27. Sutartis gali būti nutraukta:
27.1. Šalių susitarimu;
27.2. Užsakovo iniciatyva, nesant Vykdytojo kaltės, įspėjus kitą Šalį raštu ne vėliau kaip
prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki numatomos Sutarties nutraukimo dienos;
27.3. vienos iš Šalių iniciatyva, jeigu kita Šalis nevykdo ar netinkamai vykdo vieną ar
daugiau iš šios Sutarties kylančių prievolių ir nukentėjusiajai Šaliai raštu pareikalavus įvykdyti
prievolę ar ištaisyti vykdymo trūkumus per nukentėjusiosios Šalies nustatytą protingą terminą to
nepadaro, prieš 15 (penkiolika) dienų iki Sutarties nutraukimo įspėjusi kaltąją Šalį apie Sutarties
nutraukimą.
28. Sutarties nutraukimas neatleidžia Šalių nuo tinkamo sutartinių įsipareigojimų,
atsiradusių iki jos nutraukimo, įvykdymo.
29. Visi tarp Šalių iš šios Sutarties kilę ir / ar susiję su jos aiškinimu ir vykdymu ginčai ar
nesutarimai sprendžiami derybų būdu, o jeigu nepavyksta susitarti per 30 (trisdešimt) kalendorinių
dienų, – Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Derybų pradžia laikoma diena, kurią
viena iš Šalių pateikė prašymą raštu kitai Šaliai su siūlymu pradėti derybas.
30. Šalys privalo iš anksto viena kitai pranešti apie jų rekvizitų, nurodytų Sutarties IX
skyriuje „Sutarties šalių rekvizitai“, pasikeitimą. Šalis, neįvykdžiusi šio reikalavimo, negali reikšti
pretenzijų ar atsikirtimų, jog kitos Šalies veiksmai, atlikti pagal paskutinius jai žinomus duomenis,
neatitinka Sutarties sąlygų arba jog ji negavo pranešimų, siųstų pagal šiuos duomenis.
31. Ši Sutartis sudaryta ir pasirašyta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais
lietuvių kalba, kurių vieną egzempliorių turi Užsakovas, kitą – Vykdytojas.
32. Prie šios Sutarties yra pridedami šie priedai, sudarantys neatskiriamą Sutarties dalį:
31.1. 1 priedas „Paslaugų įkainiai“;
31.2. 2 priedas „Techninė specifikacija“.
IX. SUTARTIES ŠALIŲ REKVIZITAI
Užsakovas
Vykdytojas
Duomenys kaupiami ir saugomi
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Juridinių asmenų registre
Kodas 111952970
Kodas
Kudirkos g. 18-2
PVM mokėtojo kodas
03105 Vilnius
Tel. (8 5) 2614525
Faks. (8 5) 2614524
A. s.
Banko kodas
Tel.
Faks.
Pareigos
Pareigos
A. V.
A. V.
Vardas ir pavardė
Vardas ir pavardė

Paslaugų teikimo sutarties Nr.
1 priedas

PASLAUGŲ KAINOS
Leidinių leidybos paslaugos, kurioms reikalavimai nustatyti Sutarties 2 priede „Techninė
specifikacija“, teikiamos pagal žemiau nurodytus įkainius:
Eil.
Nr.

Paslauga

1 vnt. kaina Lt, be
PVM

Bendra kaina Lt,
be PVM

1

2

3

4

-

2892,56 Lt

Ekokaimų kelio lankstinukas
1.

Tiražas: 6 rūšys po 1000 vnt. (lietuvių, anglų,
latvių, lenkų, suomių ir švedų kalbomis).
Ecovillage road produktą pristatanti knygelė

2.

Tiražas: 6 rūšys, iš viso 6.000 vnt. (lietuvių k. –
1000, anglų k. – 1500, latvių k. – 1000, lenkų
k. – 1000, suomių k. – 1000, švedų k. – 500).
Pirmas vadovėlis

3.

Tiražas: 6 rūšys, iš viso 6.000 vnt. (lietuvių k. –
1000, anglų k. – 1500, latvių k. – 1000, lenkų
k. – 1000, suomių k. – 1000, švedų k. – 500).
Antras vadovėlis.

4.

5.

Tiražas: 6 rūšys, iš viso 6.000 vnt. (lietuvių k. –
1000, anglų k. – 1500, latvių k. – 1000, lenkų
k. – 1000, suomių k. – 1000, švedų k. – 500).
Aplankas.
Tiražas: 500 vnt.

6.

Vertimas iš anglų kalbos į lietuvių kalbą, 1 psl.

7.

Nuotraukos pagal susidariusį poreikį

Užsakovas

Vykdytojas

Pareigos

Pareigos

A. V.

A. V.
Vardas ir pavardė

Vardas ir pavardė

Paslaugų teikimo sutarties Nr.
2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Ekokaimų kelio lankstinukas

Formatas: A4 (+2 lenkimai),
Spalvingumas: 4+4,
Popierius: kreidinis silk 150 gsm,
Tiražas: 6 rūšys po 1000 vnt. (lietuvių, anglų, latvių, lenkų, suomių ir
švedų kalbomis)
Lankstinuko maketavimas pritaikant projekto „Ecovillages for
sustainable rural development“ turimo dizaino elementus (šešiomis
kalbomis).

Ecovillage road produktą
pristatanti knygelė.

Formatas: 148x210 mm
Apimtis: ~50 psl. + viršelis
Spalvingumas: vidaus– 4+4, viršelio – 4+4, laminatas iš vienos pusės
Popierius: vidaus – kreidinis 130 gsm, viršelio – kreidinis 300 gsm.
Įrišimas: segta.
Tiražas: 6 rūšys, iš viso 6.000 vnt. (lietuvių k. – 1000, anglų k. – 1500,
latvių k. – 1000, lenkų k. – 1000, suomių k. – 1000, švedų k. – 500).
Knygelės maketavimas pritaikant projekto „Ecovillages for sustainable
rural development“ turimo dizaino elementus (šešiomis kalbomis).

Pirmas vadovėlis

Formatas: 170x240 mm.
Apimtis: ~150 psl. ir viršelis.
Spalvingumas: vidaus – 4+4, viršelio – 4+4, laminatas iš vienos pusės.
Popierius: vidaus – kreidinis 130 gsm, viršelio – kreidinis 300 gsm.
Įrišimas: siūta-klijuota.
Tiražas: 6 rūšys, iš viso 6.000 vnt. (lietuvių k. – 1000, anglų k. – 1500,
latvių k. – 1000, lenkų k. – 1000, suomių k. – 1000, švedų k. – 500).
Vadovėlio maketavimas pritaikant projekto „Ecovillages for
sustainable rural development“ turimo dizaino elementus (šešiomis
kalbomis).

Antras vadovėlis

Formatas: 170x240 mm.
Apimtis: ~150 psl. ir viršelis.
Spalvingumas: lankų – 4+4, viršelio – 4+4, laminatas iš vienos pusės.
Popierius: vidaus – kreidinis 130 gsm, viršelio – kreidinis 300 gsm.
Įrišimas: siūta-klijuota.

Tiražas: 6 rūšys, iš viso 6.000 vnt. (lietuvių k. – 1000, anglų k. – 1500,
latvių k. – 1000, lenkų k. – 1000, suomių k. – 1000, švedų k. – 500).
Vadovėlio maketavimas pritaikant projekto „Ecovillages for
sustainable rural development“ turimo dizaino elementus (šešiomis
kalbomis).
Aplankas

Formatas – aplanko išklotinė ne mažesnė nei 53x39,5 cm.
Popierius – 350 g. Kreidinis.
Matinis laminatas (iš vienos pusės).
Nugarėlė – 5mm.
Spalvingumas 4+0.
Kraštų užlenkimas – vidinis apatinis užlenkimas 8 cm, vidinis šoninis.
užlenkimas 8 cm.
Tvirtas sunėrimas.
Tiražas: 500 vnt.
Aplanko maketo sukūrimas pritaikant projekto „Ecovillages for
sustainable rural development“ turimo dizaino elementus.

Vertimas iš anglų kalbos į
lietuvių kalbą

Vertimas iš anglų į lietuvių kalbą.
1 puslapis sudaro 1600 spaudos ženklų be tarpų.
Vertimo tematika – ekologinis judėjimas, ekologiniai kaimai, tvarus
vystymasis.
Planuojamas puslapių skaičius apie 230 puslapių.
Tiksli vertimo paslaugų apimtis priklausys nuo susidariusio
perkančiosios organizacijos poreikio.

Nuotraukos

Kokybiškų spaudai tinkamų nuotraukų pirkimas iš specializuotų viešų
portalų pagal susidariusį poreikį.
Į pasiūlymą įtraukti nuotraukų biudžetą –2892,56 Lt; už nuotraukas
bus mokama pagal faktą.

Konkurso sąlygų 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
LEIDINIŲ LEIDYBOS PASLAUGŲ PIRKIMUI
Ekokaimų kelio lankstinukas

Formatas: A4 (+2 lenkimai),
Spalvingumas: 4+4,
Popierius: kreidinis silk 150 gsm,
Tiražas: 6 rūšys po 1000 vnt. (lietuvių, anglų, latvių, lenkų, suomių ir
švedų kalbomis)
Lankstinuko maketavimas pritaikant projekto „Ecovillages for sustainable
rural development“ turimo dizaino elementus (šešiomis kalbomis).

Ecovillage road produktą
pristatanti knygelė.

Formatas: 148x210 mm
Apimtis: ~50 psl. + viršelis
Spalvingumas: vidaus– 4+4, viršelio – 4+4, laminatas iš vienos pusės
Popierius: vidaus – kreidinis 130 gsm, viršelio – kreidinis 300 gsm.
Įrišimas: segta.
Tiražas: 6 rūšys, iš viso 6.000 vnt. (lietuvių k. – 1000, anglų k. – 1500,
latvių k. – 1000, lenkų k. – 1000, suomių k. – 1000, švedų k. – 500).
Knygelės maketavimas pritaikant projekto „Ecovillages for sustainable
rural development“ turimo dizaino elementus (šešiomis kalbomis).

Pirmas vadovėlis

Formatas: 170x240 mm.
Apimtis: ~150 psl. ir viršelis.
Spalvingumas: vidaus – 4+4, viršelio – 4+4, laminatas iš vienos pusės.
Popierius: vidaus – kreidinis 130 gsm, viršelio – kreidinis 300 gsm.
Įrišimas: siūta-klijuota.
Tiražas: 6 rūšys, iš viso 6.000 vnt. (lietuvių k. – 1000, anglų k. – 1500,
latvių k. – 1000, lenkų k. – 1000, suomių k. – 1000, švedų k. – 500).
Vadovėlio maketavimas pritaikant projekto „Ecovillages for sustainable
rural development“ turimo dizaino elementus (šešiomis kalbomis).

Antras vadovėlis

Formatas: 170x240 mm.
Apimtis: ~150 psl. ir viršelis.

Spalvingumas: lankų – 4+4, viršelio – 4+4, laminatas iš vienos pusės.
Popierius: vidaus – kreidinis 130 gsm, viršelio – kreidinis 300 gsm.
Įrišimas: siūta-klijuota.
Tiražas: 6 rūšys, iš viso 6.000 vnt. (lietuvių k. – 1000, anglų k. – 1500,
latvių k. – 1000, lenkų k. – 1000, suomių k. – 1000, švedų k. – 500).
Vadovėlio maketavimas pritaikant projekto „Ecovillages for sustainable
rural development“ turimo dizaino elementus (šešiomis kalbomis).
Aplankas

Formatas – aplanko išklotinė ne mažesnė nei 53x39,5 cm.
Popierius – 350 g. Kreidinis.
Matinis laminatas (iš vienos pusės).
Nugarėlė – 5mm.
Spalvingumas 4+0.
Kraštų užlenkimas – vidinis apatinis užlenkimas 8 cm, vidinis šoninis.
užlenkimas 8 cm.
Tvirtas sunėrimas.
Tiražas: 500 vnt.
Aplanko maketo sukūrimas pritaikant projekto „Ecovillages for
sustainable rural development“ turimo dizaino elementus.

Vertimas iš anglų kalbos į
lietuvių kalbą

Vertimas iš anglų į lietuvių kalbą.
1 puslapis sudaro 1600 spaudos ženklų be tarpų.
Vertimo tematika – ekologinis judėjimas, ekologiniai kaimai, tvarus
vystymasis.
Planuojamas puslapių skaičius apie 230 puslapių.
Tiksli vertimo paslaugų apimtis priklausys nuo susidariusio perkančiosios
organizacijos poreikio.

Nuotraukos

Kokybiškų spaudai tinkamų nuotraukų pirkimas iš specializuotų viešų
portalų pagal susidariusį poreikį.
Į pasiūlymą įtraukti nuotraukų biudžetą – 2892,56 Lt; už nuotraukas bus
mokama pagal faktą.

Konkurso sąlygų 2 priedas

PASIŪLYMAS
DĖL LEIDINIŲ LEIDYBOS PASLAUGŲ
________________
( Data )

________________
(Vieta )
Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė,
surašomi visi dalyvių pavadinimai/
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė,
surašomi visi dalyvių adresai/
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
Telefono Nr.
Fakso Nr.
El. pašto adresas
Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1) šio supaprastinto atviro konkurso skelbime, paviešintame Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.
2) šio supaprastinto atviro konkurso sąlygose;
3) šio supaprastinto atviro konkurso sutarties projekte;
4) šio supaprastinto atviro konkurso techninėje–technologinėje užduotyje.

Mūsų pasiūlymo kaina :
Poz
Leidinio pavadinimas
icij
a

1.

Ekokaimų kelio lankstinukas

Egz.
skaičius
6000

Tiražas: 6 rūšys po 1000 vnt. (lietuvių,
anglų, latvių, lenkų, suomių ir švedų
kalbomis).
2.

Ecovillage road produktą pristatanti
knygelė

6000

Tiražas: 6 rūšys, iš viso 6.000 vnt.
(lietuvių k. – 1000, anglų k. – 1500,
latvių k. – 1000, lenkų k. – 1000,
suomių k. – 1000, švedų k. – 500).
3.

Pirmas vadovėlis
Tiražas: 6 rūšys, iš viso 6.000 vnt.
(lietuvių k. – 1000, anglų k. – 1500,
latvių k. – 1000, lenkų k. – 1000,

6000

1 vnt. kaina Lt,
be PVM

Bendra kaina Lt,
be PVM

suomių k. – 1000, švedų k. – 500).
4.

Antras vadovėlis.

6000

Tiražas: 6 rūšys, iš viso 6.000 vnt.
(lietuvių k. – 1000, anglų k. – 1500,
latvių k. – 1000, lenkų k. – 1000,
suomių k. – 1000, švedų k. – 500).
5.

Aplankas.

500

Tiražas: 500 vnt.
6.

Vertimas iš anglų kalbos į lietuvių
kalbą, 1 psl.

7.

Nuotraukos pagal susidariusį poreikį

-

2892,56 Lt
Iš viso:
PVM suma

Bendra fiksuota pasiūlymo suma įsk. PVM

______________________________________________________________________________________________
(Bendra fiksuota pasiūlymo suma žodžiais įskaitant PVM ir visas išlaidas ir mokesčius)
Su subtiekėjais sudarytos preliminarios sutartys šioms paslaugoms:
Eil. Nr.
Paslaugų pavadinimas
Subtiekėjo
pavadinimas

Numatomų atlikti
paslaugų vertė įskaitant
PVM Lt

% nuo bendros
pasiūlymo kainos

Bendra subtiekimo paslaugų vertė įskaitant PVM
Pasiūlymas galioja 90 dienų po pasiūlymų pateikimo galutinės datos.
Jeigu pasiūlymą pateikia juridinių asmenų grupė pagal jungtinės veiklos sutartį: sutinkame, kad pasirašant paslaugų sutartį,
papildomai į ją bus įrašytos šio konkurso sąlygų 4.5 p. nurodytos nuostatos.
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą saugiu
elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):
Eil.Nr.
Pateiktų dokumentų pavadinimas
Dokumento puslapių skaičius

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija :
Eil.
Pateikto dokumento pavadinimas
Dokumentas yra įsiūtas konkursiniame pasiūlyme psl.
Nr.
Nr...........

Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra
konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.
______________________________________________________________________________________________
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas*)
A.V.
*Pastaba. Perkančioji organizacija atliekanti pirkimą CVP IS priemonėmis, šis dokumentas teikiamas pasirašytas
saugiu elektroniniu parašu. Tais atvejais, kai pirkimo dokumentuose nustatyta, kad visas pasiūlymas pasirašomas saugiu
elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma.

Konkurso sąlygų 3 priedas

SĖKMINGAI ĮVYKDYTŲ SUTARČIŲ SĄRAŠAS

Eil.
Nr.

Užsakovo įmonės
pavadinimas, adresas, asmuo
kontaktams, telefonas
pasiteirauti

Sutarties objekto
pavadinimas ir
trumpas aprašymas

Sutarties vykdymo
laikotarpis

Sutarties
apimtis (Lt)

Man žinoma, kad jeigu perkančioji organizacija nustatys, kad pateikti duomenys yra neteisingi,
____________________________________________ pateiktas pasiūlymas bus nenagrinėjamas
(tiekėjo pavadinimas)
ir atmestas.
Man taip pat žinoma, kad jeigu perkančioji organizacija nustatys, kad pateikti duomenys yra neteisingi
arba pateikiami dokumentai yra suklastoti, jis galės kreiptis į teismą ir išieškoti iš
_____________________________________ padarytus nuostolius.
(tiekėjo pavadinimas)

(Tiekėjo vadovo
įgalioto
asmens
pavadinimas)

arba jo
pareigų

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

Konkurso sąlygų 4 priedas

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 4-706

(Tiekėjo pavadinimas)

TIEKĖJO (JURIDINIO ASMENS, KITOS ORGANIZACIJOS AR JO (JOS) PADALINIO)
SĄŽININGUMO DEKLARACIJA

(Data, numeris)

(Vieta)

Aš,

,
(tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė)

vadovaujantis (atstovaujantis)
(tiekėjo pavadinimas)

(toliau – ūkio subjektas), kuris (-i) dalyvauja perkančiosios organizacijos atliekamame viešajame
pirkime, tvirtinu, kad mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas:
1. nedavė ir neketina duoti perkančiosios organizacijos Viešojo pirkimo komisijos nariams,
ekspertams, perkančiosios organizacijos (įgaliotosios organizacijos) vadovams, valstybės
tarnautojams (darbuotojams) ar kitų tiekėjų atstovams pinigų, dovanų, nesuteikė ir neketina suteikti
jokių paslaugų ar kitokio atlygio už sudarytas ar nesudarytas sąlygas, susijusias su palankiais
veiksmais laimėti viešąjį pirkimą;
2. nedalyvauja Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 30-856)
5 straipsnyje nurodytuose draudžiamuose susitarimuose ir susitarimuose, pažeidžiančiuose Lietuvos
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) 3 straipsnyje ar
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo (Žin., 2011,
Nr. 85-4135) 6 straipsnyje nurodytus principus;
3. šiame viešajame pirkime veikia nepriklausomai ir jeigu vienas ar keli ūkio subjektai, su
kuriais mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas yra susijęs Lietuvos Respublikos
konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 12 dalyje nustatytais būdais, dalyvauja tame pačiame viešajame
pirkime ir pateikia savarankišką (-us) pasiūlymą (-us), jie laikytini mano vadovaujamo
(atstovaujamo) ūkio subjekto konkurentais;
4. perkančiosios organizacijos prašymu per jos nustatytą terminą pateiks ūkio subjektų, su
kuriais mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas yra susijęs Lietuvos Respublikos
konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 12 dalyje nustatytais būdais, sąrašą.

Man žinoma, kad jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, mano vadovaujamas
(atstovaujamas) ūkio subjektas atsakys įstatymų nustatyta tvarka.

(Deklaraciją teikiančio asmens pareigos)

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

PASTABA. Teikdami Tiekėjo sąžiningumo deklaraciją įsitikinkite, kad teikiate aktualios redakcijos
formą (aktualią formą galima rasti Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainės www.vpt.lt skyriaus
„Teisinė informacija“ dalyje „Dokumentų formos“). Tiekėjo sąžiningumo deklaracijos forma negali
būti keičiama. Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildo kiekvienas
ūkio subjektas atskirai.

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 4-706

(Tiekėjo vardas, pavardė)

TIEKĖJO (FIZINIO ASMENS) SĄŽININGUMO DEKLARACIJA

(Data)

(Vieta)

Aš,

,
(tiekėjo vardas, pavardė)

dalyvaujantis perkančiosios organizacijos atliekamame viešajame pirkime, tvirtinu, kad:
1. nedaviau ir neketinu duoti perkančiosios organizacijos Viešojo pirkimo komisijos
nariams, ekspertams, perkančiosios organizacijos (įgaliotosios organizacijos) vadovams, valstybės
tarnautojams (darbuotojams) ar kitų tiekėjų atstovams pinigų, dovanų, nesuteikiau ir neketinu
suteikti jokių paslaugų ar kitokio atlygio už sudarytas ar nesudarytas sąlygas, susijusias su
palankiais veiksmais laimėti viešąjį pirkimą;
2. nedalyvauju Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 30-856)
5 straipsnyje nurodytuose draudžiamuose susitarimuose ir susitarimuose, pažeidžiančiuose Lietuvos
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) 3 straipsnyje ar
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo (Žin., 2011,
Nr. 85-4135) 6 straipsnyje nurodytus principus;
3. šiame viešajame pirkime veikiu nepriklausomai ir jeigu vienas ar keli ūkio subjektai, su
kuriais esu susijęs Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 12 dalyje nustatytais
būdais, dalyvauja tame pačiame viešajame pirkime ir pateikia savarankišką (-us) pasiūlymą (-us), jie
laikytini mano konkurentais;
4. perkančiosios organizacijos prašymu per jos nustatytą terminą pateiksiu ūkio subjektų, su
kuriais esu susijęs Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 12 dalyje nustatytais
būdais, sąrašą.
Man žinoma, kad jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, aš atsakysiu įstatymų
nustatyta tvarka.

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

PASTABA. Teikdami Tiekėjo sąžiningumo deklaraciją įsitikinkite, kad teikiate aktualios redakcijos
formą (aktualią formą galima rasti Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainės www.vpt.lt skyriaus
„Teisinė informacija“ dalyje „Dokumentų formos“). Tiekėjo sąžiningumo deklaracijos forma negali
būti keičiama. Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildo kiekvienas
ūkio subjektas atskirai.

