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I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas (toliau vadinamas – perkančioji organizacija),
įmonės kodas 111952970, PVM mokėtojo kodas LT119529716, V.Kudirkos g. 18-2, 03105 Vilnius,
Lietuva, numato įsigyti kompiuterinę techniką ir programinę įrangą.
2. Šiuose pirkimo dokumentuose vartojamos sąvokos atitinka 2005 m. gruodžio 22 d.
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) (toliau –
Viešųjų pirkimų įstatymas) apibrėžtas sąvokas.
3. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 84 str. 1 d., pirkimas vykdomas supaprastinto
atviro konkurso būdu.
4. Konkursas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu,
perkančiosios organizacijos patvirtintomis ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje
(toliau vadinama – CVP IS) paskelbtomis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis (toliau vadinama
– Taisyklės), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais
viešuosius pirkimus bei šiomis supaprastinto atviro konkurso sąlygomis.
5. Skelbimas apie konkursą buvo paskelbtas „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai
pranešimai“ ir CVP IS.
6. Konkursas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo,
proporcingumo, skaidrumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų.
7. Pirkimas
vykdomas
CVP
IS
priemonėmis,
pasiekiamomis
adresu:
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/. Pirkime gali dalyvauti tik CVP IS registruoti tiekėjai. Bet kokia
informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios organizacijos ir tiekėjo
susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis – perkančiosios organizacijos
pranešimus gaus prie pirkimo prisijungę tiekėjai (pranešimus gaus tas tiekėjo CVP IS naudotojas, kuris
paspaudė „Priimti kvietimą“. Kiti tiekėjo CVP IS naudotojai pranešimus gaus, jeigu jie tiekėjo
pasiūlymo lango meniu eilutėje „Priskirti naudotojo teises“ bus įtraukti į ši pirkimą.
8. Tiekėjų prisijungimas prie pirkimo vykdomas taip: naujausių skelbimų sąraše spaudžiama
ant pirkimo pavadinimo, pirkimo lange spaudžiama „Prisijungti“, įvedami prisijungimo prie CVP IS
duomenys, spaudžiama „Priimti kvietimą“. Pirkimo dokumentai skelbiami CVP IS.
9. Susirašinėjimas vykdomas bei pasiūlymai pateikiami tik elektroninėmis priemonėmis
naudojant CVP IS.
10. Perkančioji organizacija nėra PVM mokėtoja.
11. Tiesioginį ryšį su tiekėjais palaiko – Nijolė Gumbrienė, Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja,
tel. (8 5) 2616871, el. paštas: nijole.gumbriene@laei.lt, Tomas Baležentis, specialistas, tel. (8 5)
2621078, el. paštas: tomas.balezentis@laei.lt.
II. PIRKIMO OBJEKTAS
12. Pirkimo objektas – kompiuterinė technika ir programinė įranga.
13. Pirkimo objektas nėra skaidomas į dalis.
14. Pirkimo objekto techninės specifikacijos pateiktos pirkimo dokumentų 2 priede.
15. Tiekėjas pateikdamas pasiūlymą, patvirtina, kad sutinka su šių Konkurso sąlygų
reikalavimais.
III.
IV. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI
16. Pageidaujantis
reikalavimus:

dalyvauti

konkurse,

turi

atitikti

šiuos

minimalius

kvalifikacijos

Eil.
Kvalifikacijos reikalavimai
Kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai
Nr.
Bendra informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti kandidatai ir dalyviai
Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, Išrašas iš teismo sprendimo arba, jeigu tokio
kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės
nėra, Informatikos ir ryšių departamento prie
bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
(turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti ministerijos arba valstybės įmonės Registrų
sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės
asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę
nustatyta tvarka išduotas dokumentas,
surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos
patvirtinantis jungtinius kompetentingų
dokumentus, neturi neišnykusio ar
institucijų tvarkomus duomenis, arba
nepanaikinto teistumo ir dėl tiekėjo (juridinio
atitinkamos užsienio šalies institucijos
asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo
išduotas dokumentas. Dokumentas turi būti
priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo
išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki
nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame
pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo
jam, už kyšininkavimą, tarpininko
galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų
kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą,
pateikimo terminas, toks dokumentas yra
kredito, paskolos ar tikslinės paramos
priimtinas.
1.
panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą
Pateikiamas skenuotas dokumentas
tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių
elektroninėje formoje.
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.

Valstybės įmonės Registrų centro ar
atitinkamos užsienio šalies institucijos
išduotas dokumentas, 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. Dokumentas turi
būti 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.
2) Tiekėjo deklaracija, patvirtinanti, kad
tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos
sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos,
arba atitinkamos užsienio šalies išduotas
dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra
su kreditoriais sudaręs taikos sutarties,
sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia
priverstinio likvidavimo procedūros ar
susitarimo su kreditoriais 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.

Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus,
susijusius su socialinio draudimo įmokų
mokėjimu

Valstybinio socialinio draudimo fondo
valdybos skyriaus 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. Dokumentas
turi būti 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.

2.

3.

Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus,
susijusius su mokesčių mokėjimu

4.

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. Dokumentas turi būti
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.

Kandidatų ir dalyvių techninis ir profesinis pajėgumas
Tiekėjas per pastaruosius 3 metus arba nuo
Įvykdytų sutarčių, kurių bent viena ne
tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas
mažesnė kaip 0,7 pasiūlymo vertės, sąrašas,
vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) turi būti
kuriame nurodoma: užsakovai, sutarčių
įvykdęs bent 1 su pirkimo objektu susijusią
objektai, sutarčių sudarymo datos ir vertės,
5.
įrangos pardavimo sutartį, kurios vertė buvo
sutarčių įvykdymo datos.
ne mažesnė kaip 0,7 pasiūlymo vertės.
Pateikiamas skenuotas dokumentas
elektroninėje formoje.
Tiekėjas turi būti įdiegęs vadybos sistemą,
Pateikiama nepriklausomos įstaigos išduotą
atitinkančią LST EN ISO 9001 standarto
sertifikato kopija, kad Tiekėjo veiklos
reikalavimus arba lygiavertes kokybės
kokybės valdymo sistema atitinka ISO 9001
vadybos priemones.
arba LST EN ISO 9001, arba lygiaverčių
6.
standartų reikalavimus.

7.

Tiekėjas privalo turėti serviso pagalbos
tarnybos sistemą (Service Desk), internetu
prieinamą perkančiajai organizacijai
garantinio aptarnavimo ir sutarties vykdymo
laikotarpiu. Pagalbos tarnybos sistema turi
užtikrinti:
- perkančiajai organizacijai registruoti
incidentus, problemas ir gedimus (incidentai,
problemos ir gedimai privalo būti
filtruojamos pagal šiuos kriterijus: nepradėta,
vykdoma, įvykdyta);
- perkančiosios organizacijos naudotojams
prieinama internetu ir apsaugota SSL
protokolu;
- pagalbos tarnybos sistema privalo turėti
incidentų, problemų, pakeitimų ir
konfigūracijų valdymo funkcionalumą.
Sistema automatiškai turi informuoti

Pateikiamas skenuotas dokumentas
elektroninėje formoje.
Deklaracija apie veikiančią pagalbos
tarnybos (Service Desk) sistemą,
atitinkančią paslaugų valdymo metodologiją
ITIL arba lygiavertę kurioje būtų nurodyta:
pagalbos tarnybos sistemos aprašymas,
sistemos internetinis adresas, laikinas
vartotojo vardas ir slaptažodis.
Perkančiajai organizacijai pareikalavus bus
privaloma pademonstruoti sistemos
funkcionalumą.
Pateikiamas skenuotas dokumentas
elektroninėje formoje.

naudotoją apie užregistruotą užklausą
Tiekėjas turi būti siūlomos kompiuterinės
įrangos gamintojo įgaliotas atstovas Lietuvos
Respublikoje.
8.

Dokumentas, išduotas įrangos gamintojo ir
patvirtinantis, kad Tiekėjas yra įgaliotas
atstovas, turintis teisę prekiauti, teikti
įrangos priežiūros ir garantinio aptarnavimo
paslaugas Lietuvos Respublikoje bei
parduoti atsargines įrangos dalis.

Pateikiamas skenuotas dokumentas
elektroninėje formoje.
PASTABA. 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.
17. Tiekėjo, neatitinkančio III skyriaus lentelės nurodytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų,
pasiūlymas atmetamas.
18. Vietoje III skyriaus lentelės 1 ir 2 eilutėse nurodytų dokumentų tiekėjas gali pateikti
Viešųjų pirkimų tarnybos ar kompetentingos užsienio institucijos, jei jos išduota pažyma patvirtina
atitiktį nustatytiems reikalavimams, išduotą pažymą. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje
formoje.
19. Prireikus, tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, neatsižvelgdamas į tai, kokio
teisinio pobūdžio būtų jo ryšiai su jais. Šiuo atveju tiekėjas privalo įrodyti perkančiajai organizacijai,
kad vykdant sutartį tie ištekliai jam bus prieinami. Tiekėjas taip pat privalo pateikti įrodymus, kad ūkio
subjektas, kurio pajėgumais bus remiamasi, atitinka tuos pirkimo dokumentuose nustatytus
reikalavimus, kuriais vadovaujantis bus remiamasi kito ūkio subjekto pajėgumais. Tokiomis pačiomis
sąlygomis ūkio subjektų grupė gali remtis ūkio subjektų grupės dalyvių arba kitų ūkio subjektų
pajėgumais.
V. ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE
20. Ūkio subjektų grupė, teikianti bendrą pasiūlymą jungtinės veiklos pagrindu, privalo pateikti
jungtinės veiklos sutartį. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje.
21. Kvalifikacinius reikalavimus, nurodytus III skyriaus lentelės 1–4 eilutėse, privalo tenkinti
kiekvienas jungtinės veiklos sutarties dalyvis ir kiekvienas dalyvis turi pateikti nurodytus dokumentus,
o III skyriaus lentelės 5–8 eilutėse nurodytus reikalavimus privalo tenkinti bent vienas jungtinės
veiklos sutarties dalyvis arba visi kartu.
22. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai
vykdant numatomą su perkančiąja organizacija sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis
(santykiniu 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 kam teikti
su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją ir su kuo bus pasirašoma sutartis).
23. Perkančioji organizacija nereikalauja, kad ūkio subjektų grupės jungtinės veiklos sutarties
pagrindu pateiktą pasiūlymą pripažinus geriausiu ir perkančiajai organizacijai pasiūlius sudaryti
pirkimo sutartį, ši subjektų grupė įsteigtų juridinį asmenį.
VI. PASIŪLYMO RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS
24. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės dalyvis
dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.

25. Tiekėjas negali pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo
pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.
26. Perkančioji organizacija reikalauja pasiūlymus teikti tik elektroninėmis priemonėmis
naudojant Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą (CVP IS). Pasiūlymai popierinėje
laikmenoje, jei tokie būtų pateikti, bus grąžinami neatplėšti tiekėjui (kurjeriui) ar grąžinami registruotu
laišku ir nebus priimami ir vertinami. 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 (pvz., Tiekėjo sąžiningumo deklaracija ir pan.) arba pateikiant skaitmenines dokumentų
kopijas (pvz., pažymos, licencijos, jungtinės veiklos sutartis ir pan.). Pateikiami dokumentai ar
skaitmeninės dokumentų kopijos turi būti prieinami naudojant nediskriminuojančius, visuotinai
prieinamus duomenų failų formatus (pvz., pdf, jpg, doc ir kt.).
27. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2013 m. gegužės 27 d. 10 val. 00 min. (Lietuvos
Respublikos laiku) CVP IS priemonėmis.
28. Pateikdamas pasiūlymą, tiekėjas sutinka su šiais pirkimo dokumentais ir patvirtina, kad jo
pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties
įvykdymui.
29. Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiami lietuvių kalba. Jei reikalaujami
pridėti prie pasiūlymo dokumentai negali būti pateikti lietuvių kalba, šie dokumentai turi būti
pateikiami originalo kalba, pridedant vertimą į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas vertėjo
parašu ir vertimo biuro antspaudu arba Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens parašu. Pateikiami
skenuoti dokumentai elektroninėje formoje.
30. Pasiūlyme turi būti nurodytas jo galiojimo terminas. Pasiūlymas turi galioti nuo konkurso
pasiūlymų pateikimo termino dienos iki 2013 m. liepos 31 d. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo
laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek nustatyta pirkimo dokumentuose.
31. Pasiūlyme nurodoma prekių ir būtinų susijusių paslaugų (jei taikoma), nurodytų techninėje
specifikacijoje ir sutarties sąlygose, visa kaina, kuri pateikiama litais. Į pasiūlymo kainą turi būti
įskaityti visi mokesčiai, pristatymo, išpakavimo (pasiimant pakuotę), įrangos derinimo, paleidimo,
testavimo ir garantinio aptarnavimo išlaidos ir visos kitos tiekėjo išlaidos, apimančios viską, ko reikia
visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui. Pasiūlymo formoje kainos turi būti skaičiuojamos iki lito
šimtųjų dalių tikslumo lygiu (t.y. du skaičiai po kablelio). Pasiūlymo kaina turi būti pateikiama
elektroniniu būdu: suformuojama pasiūlymo kaina betarpiškai nurodant CVP IS lange „Mano
pasiūlymas“ lentelės dalyje (nuorodoje) „Siūloma kaina“ prieš pateikiant pasiūlymą CVP IS
priemonėmis perkančiajai organizacijai.
32. Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą. Apie naują
pasiūlymų pateikimo terminą perkančioji organizacija paskelbia leidinio „Valstybės žinios“ priede
„Informaciniai pranešimai“ ir CVP IS.
33. Pasiūlyme privalo būti:
33.1. elektroninėje formoje užpildyta pasiūlymo forma (pateikta pirkimo dokumentų 1 priede);
33.2. užpildyta tiekėjo sąžiningumo deklaracijos forma (3 priedas). Jeigu pasiūlymą teikia
ūkio subjektų grupė, šią deklaraciją užpildo ir pasiūlyme pateikia kiekvienas ūkio subjektų grupės
narys;
33.3. tiekėjo kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai, nurodyti pirkimo dokumentų III skyriuje.
33.4. užpildytos techninių specifikacijų lentelės pateiktos pirkimo dokumentų 2 priede;
33.5. užpildyta tiekėjo deklaracija (4 priedas)
33.6. CVP IS lange „Mano pasiūlymas“ lentelės dalyje (nuorodoje) „Siūloma kaina“ nurodyta
pasiūlymo kaina su PVM ir visais kitais mokesčiais.
33.7. Tiekėjai pasiūlyme turi nurodyti subtiekėjus (subteikėjus), kuriuos jis ketina pasitelkti
sutarčiai vykdyti.
34. Pasiūlymas privalo būti pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos
Respublikos elektroninio parašo įstatymo nustatytus reikalavimus. Sąrašas, kuriame pateikiama

informacija apie Lietuvoje prižiūrimų ir (ar) akredituotų sertifikavimo paslaugų teikėjų, visuomenei
išduodančių kvalifikuotus sertifikatus, paslaugas (TSL), pateiktas http://epp.ivpk.lt/lt/.
35. Tiekėjai pasiūlyme taip pat turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra
konfidenciali (tokią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji
pasiūlymų aspektai). Perkančioji organizacija, viešojo pirkimo komisija (toliau vadinama – Komisija),
jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys negali atskleisti tiekėjo pateiktos informacijos, kurią tiekėjas
nurodė kaip konfidencialią. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai,
negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos,
laikoma, kad tokios tiekėjo pasiūlyme nėra.
36. 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.
37. Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, perkančioji organizacija turi teisę prašyti CVP IS
priemonėmis, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas CVP IS
priemonėmis tokį prašymą gali atmesti.
38. Perkančioji organizacija nereikalauja pasiūlymo galiojimo užtikrinimo Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso nustatytais prievolių įvykdymo užtikrinimo būdais.
VII. PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS
39. Tiekėjas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gali prašyti, kad perkančioji organizacija
paaiškintų ar pataisytų pirkimo dokumentus. Perkančioji organizacija atsako tik CVP IS susirašinėjimo
priemonėmis į kiekvieną tiekėjo rašytinį prašymą dėl pirkimo dokumentų, jei prašymas yra pateiktas
likus pakankamai laiko (ne mažiau kaip 4 darbo dienoms) iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
40. Tiekėjo laiku pateiktu prašymu, (pateiktu tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis)
papildomi pirkimo dokumentai (paaiškinimai ar pataisymai) pateikiami CVP IS priemonėmis ne vėliau
kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Atsakymas į prašymą paaiškinti pirkimo
dokumentus pateikiamas nenurodant iš ko gautas prašymas duoti paaiškinimą ne vėliau kaip likus 1
darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Paaiškinimai ar pataisymai yra neatsiejama
pirkimo dokumentų dalis.
41. Perkančioji organizacija, paaiškindama ar pataisydama pirkimo dokumentus, privalo
užtikrinti tiekėjų anonimiškumą, t. y. privalo užtikrinti, kad tiekėjas nesužinotų kitų tiekėjų,
dalyvaujančių pirkimo procedūrose, pavadinimų ir kitų rekvizitų.
42. Nesibaigus pirkimo pasiūlymų pateikimo terminui, perkančioji organizacija savo iniciatyva
gali paaiškinti (pataisyti) pirkimo dokumentus CVP IS priemonėmis. Jeigu perkančioji organizacija
konkurso sąlygas paaiškina (patikslina) ir negali konkurso sąlygų paaiškinimų (patikslinimų) pateikti
taip, kad visi tiekėjai, juos gautų ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino
pabaigos, perkančioji organizacija perkelia pasiūlymų pateikimo terminą laikui, per kurį tiekėjai,
rengdami pirkimo pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į šiuos paaiškinimus (patikslinimus).
43. Tuo atveju, kai pataisoma paskelbta informacija, perkančioji organizacija privalo
atitinkamai pataisyti skelbimą ir prireikus pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą protingumo kriterijų
atitinkančiam terminui, per kurį tiekėjai, rengdami pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į patikslinimus.
44. Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios
organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.
VII. SUSIPAŽINIMO SU CVP IS PRIEMONĖMIS GAUTAIS PASIŪLYMAIS
PROCEDŪROS
45. Su CVP IS priemonėmis teiktais tiekėjų pasiūlymais atidarymas (pirminis susipažinimas)
vyks elektroniniu būdu adresu: Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas, V.Kudirkos g. 18-2, Vilnius,
Lietuva. Viešojo pirkimo komisijos posėdžio, kuriame vyks elektroninių pasiūlymų atidarymo
procedūra, pradžia – 2013 m. gegužės 27 d. 10 val. 00 min.

46. Vokų su pasiūlymais susipažinimo procedūroje pasiūlymus pateikę prekių tiekėjai arba jų
įgalioti atstovai gali dalyvauti. Vokų su pasiūlymais atplėšimo metu skelbiamas pasiūlymą pateikusio
prekių tekėjo pavadinimas, pasiūlymo kaina, ar pasiūlymas pateiktas perkančiosios organizacijos
nurodytomis elektroninėmis priemonėmis, ar pasiūlymas pateiktas su saugiu elektroniniu parašu, ar iki
pasiūlymų pateikimo termino pabaigos niekas negalėjo peržiūrėti pasiūlyme pateiktos informacijos.
Nurodyta informacija skelbiama dėl kiekvienos pirkimo dalies.
47. Prekių tiekėjų kvalifikacijos patikrinimo rezultatus ir pasiūlymų duomenų įvertinimus
perkančioji organizacija praneša visiems prekių tiekėjams elektroninėmis priemonėmis CVP IS.
48. Pasiūlymo kaina yra laikoma tik ta kaina, kurią tiekėjas nurodė CVP IS lange „Mano
pasiūlymas“ lentelės dalyje (nuorodoje) „Siūloma kaina“ ir tame pačiame lange, paspausdamas
nuorodą „Pateikti pasiūlymą“, jį pateikė, pasirašydamas saugiu elektroniniu parašu.
49. Tolesnes pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija
konfidencialiai.
VIII. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS
50. Konkursui pateiktus pasiūlymus nagrinėja, vertina ir palygina pirkimo Komisija.
Pasiūlymai nagrinėjami, vertinami ir palyginami konfidencialiai, nedalyvaujant pasiūlymus pateikusių
tiekėjų atstovams.
51. Pirkimo komisija nagrinėja:
52.1. ar tiekėjas savo pasiūlyme pateikė tikslius ir išsamius duomenis apie savo kvalifikaciją;
52.2. ar tiekėjas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus;
52.3. ar pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus;
52.4. ar nebuvo pasiūlytos per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos;
52.5. ar nebuvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir ar tiekėjas pirkimo komisijos prašymu
pateikė raštišką tinkamą kainos pagrįstumo įrodymą.
52. Jeigu dalyvis savo pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo
kvalifikaciją, perkančioji organizacija privalo nepažeisdama viešųjų pirkimų principų, raštu CVP IS
priemonėmis prašyti kandidatą ar dalyvį šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą.
53. Perkančioji organizacija gali raštu CVP IS priemonėmis prašyti, kad dalyviai paaiškintų
savo pasiūlymus, tačiau ji negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo, pateikto supaprastinto
atviro konkurso metu, esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo
dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus.
54. Perkančioji organizacija, pasiūlymų vertinimo metu radusi pasiūlyme nurodytos kainos
apskaičiavimo klaidų raštu CVP IS priemonėmis, privalo paprašyti dalyvių per jos nurodytą terminą
ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant pasiūlymų atidarymo posėdžio metu
paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, dalyvis neturi teisės atsisakyti
kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.
55. Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir pirkimo komisijai paprašius raštu CVP IS
priemonėmis, tiekėjai privalo pateikti raštu CVP IS priemonėmis papildomus paaiškinimus nekeisdami
pasiūlymo. Jeigu tiekėjas savo pasiūlyme pateikia pirkimo dokumentų III skyriuje reikalaujamų
dokumentų tinkamai patvirtintas kopijas, perkančioji organizacija turi teisę prašyti tiekėjo, kad jis
pirkimo komisijai parodytų atitinkamų dokumentų originalus.
56. Jeigu pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža, perkančioji organizacija
privalo tiekėjo CVP IS susirašinėjimo priemonėmis paprašyti per nurodytą terminą pagrįsti neįprastai mažą
pasiūlymo kainą, 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 konkurencijai iškraipyti. Jei tiekėjas kainos
nepagrindžia, jo pasiūlymas atmetamas. Apie tokio atmetimo priežastis perkančioji organizacija
informuoja Viešųjų pirkimų tarnybą, fiksuodama pirkimo procedūros ataskaitoje.
IX. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS
57. Pirkimo komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:

58.1. tiekėjas pasiūlymą ar jo dalį pateikė ne CVP IS priemonėmis;
58.2. pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių
kvalifikacijos reikalavimų arba perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar
neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją CVP IS priemonėmis;
58.3. pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (tiekėjo pateikta
techninės įrangos specifikacija neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų; nepateikta
Tiekėjo sąžiningumo deklaracija; pasiūlymo/dokumentų nepasirašė, konkurso sąlygose nurodytu būdu
ir pan.);
58.4. visų dalyvių, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per didelės,
perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos;
58.5. dalyvis per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaiso aritmetinių klaidų ir
(ar) nepaaiškina pasiūlymo. Šiuo atveju jo pasiūlymas atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo
dokumentuose nustatytų reikalavimų;
58.6. pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža ir dalyvis, perkančiosios
organizacijos prašymu, nepateikia tinkamų kainos pagrįstumo įrodymų;
58.7. tiekėjas, apie nustatytų reikalavimų atitikimą, yra pateikęs melagingą informaciją, kurią
perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;
58.8. jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys
dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus. Laikoma, kad tiekėjas pateikė daugiau kaip vieną pasiūlymą, jeigu
tą patį pasiūlymą pateikė ir raštu (popierine forma, vokuose), ir naudodamasis CVP IS priemonėmis.
58. Apie pasiūlymo atmetimą ir tokio atmetimo priežastis tiekėjas informuojamas raštu CVP IS
priemonėmis.
X. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
59. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami litais pagal mažiausios kainos
kriterijų.
XI. PASIŪLYMŲ EILĖ IR SPRENDIMAS DĖL PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMO
60. Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę
ir laimėjusį pasiūlymą ir priima sprendimą dėl sutarties sudarymo.
61. Pasiūlymai 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 pateiktas anksčiausiai.
62. Laimėjusiu pasiūlymas pripažįstamas pasiūlymas esantis pasiūlymų eilės 1 vietoje Viešųjų
pirkimų įstatymo bei šių pirkimo dokumentų nustatyta tvarka.
63. Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo
pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių pirkimo dokumentų sąlygas.
64. Apie pasiūlymų eilės ir laimėjusio pasiūlymo nustatymą ir apie sprendimą sudaryti pirkimo
sutartį, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo, raštu CVP IS
priemonėmis pranešama pasiūlymus pateikusiems tiekėjams. Tiekėjams, kurių pasiūlymai neįrašyti į
šią eilę, kartu su pranešimu apie nustatytą eilę ir laimėjusį pasiūlymą, raštu CVP IS priemonėmis
pranešama ir apie jų pasiūlymų atmetimo priežastis. Jei bus nuspręsta nesudaryti pirkimo sutarties,
minėtame pranešime nurodomos tokio sprendimo priežastys.
65. Pirkimo sutartis negali būti sudaryta, kol nepasibaigė pirkimo sutarties sudarymo
atidėjimo terminas, t. y. ne anksčiau kaip po 15 dienų nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti pirkimo
sutartį išsiuntimo iš perkančiosios organizacijos suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems
dalyviams dienos, išskyrus atvejus, kai vienintelis suinteresuotas dalyvis yra tas, su kurio sudaroma
pirkimo sutartis, ir nėra suinteresuotų kandidatų.
66. Jeigu tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu atsisako ją sudaryti arba
nepateikia pirkimo dokumentuose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo, arba jei tiekėjo
pateikta Tiekėjo sąžiningumo deklaracija yra melaginga, arba iki perkančiosios organizacijos nurodyto
laiko neatvyksta sudaryti sutarties, arba atsisako sudaryti sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis

sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju perkančioji organizacija siūlo
sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal komisijos patvirtintą pasiūlymų eilę yra
pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.
XII. PRETENZIJŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA
67. Tiekėjas, kuris mano, kad perkančioji organizacija nesilaikė Viešųjų pirkimų įstatymo
reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, turi teisę iki pirkimo sutarties sudarymo raštu
CVP IS priemonėmis pareikšti pretenziją perkančiajai organizacijai dėl perkančiosios organizacijos
veiksmų ar priimtų sprendimų. Pretenzijos pateikimas yra privaloma ikiteisminė ginčo nagrinėjimo
stadija.
68. Pretenzija pateikiama perkančiajai organizacijai raštu CVP IS priemonėmis. Tiekėjas turi
teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai:
69.1. per 15 dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą
išsiuntimo tiekėjams dienos;
69.2. per 5 darbo dienas nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą
dienos, jeigu Viešųjų pirkimų įstatyme nėra reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios
organizacijos priimtus sprendimus.
69. Perkančioji organizacija nagrinėja tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo
sutarties sudarymo.
70. Perkančioji organizacija, gavusi pretenziją, nedelsdama sustabdo pirkimo procedūrą, kol
bus išnagrinėta ši pretenzija ir priimtas sprendimas. Perkančioji organizacija negali sudaryti pirkimo
sutarties anksčiau negu po 15 dienų nuo rašytinio pranešimo apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo
pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams dienos.
71. Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti pretenziją ir priimti motyvuotą sprendimą ne
vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos, o apie priimtą sprendimą – ne vėliau
kaip kitą darbo dieną pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui, dalyviams, taip pat juos informuoti apie
anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu CVP IS priemonėmis.
72. Jeigu išnagrinėjus pretenziją nebuvo patenkinti tiekėjo reikalavimai ar reikalavimai buvo
patenkinti tik iš dalies, ar pretenzija nebuvo išnagrinėta Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka ir
terminais, tiekėjas turi teisę kreiptis į teismą. Tokiu atveju, tiekėjas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau
kaip per 3 darbo dienas faksu, elektroninėmis priemonėmis ar pasirašytinai per kurjerį pateikti
perkančiajai organizacijai prašymo ar ieškinio kopiją su priėmimo žyma ar kitais gavimo teisme
įrodymais.
XIII. PIRKIMO SUTARTIES PASIRAŠYMAS IR SĄLYGOS
73. Perkančioji organizacija sudaryti pirkimo sutartį raštu kviečia tą dalyvį, kurio pasiūlymas
pripažintas laimėjusiu, kartu jam nurodomas laikas, iki kada reikia atvykti sudaryti pirkimo sutarties.
74. Sutarties projektas pateiktas pirkimo dokumentų 5 priede.
75. Apmokėjimo terminai ir sąlygos: Už pristatytą, sumontuotą ir pajungtą įrangą perkančioji
organizacija tiekėjui sumoka pagal gautus atsiskaitymo dokumentus (perdavimo priėmimo aktus, PVM
sąskaitas faktūras) per 20 kalendorinių dienų nuo perdavimo priėmimo akto patvirtinimo ir PVM
sąskaitos faktūros pateikimo apmokėjimui.
76. Prekių pristatymo terminai bei pristatymo adresas: prekės turi būti pristatytos adresu –
V.Kudirkos g. 18-2, Vilnius.
XIV. KITOS SĄLYGOS
77. Perkančiosios organizacijos ir tiekėjų visi pranešimai vienas kitam perduodami tik raštu
CVP IS priemonėmis.
78. Perkančioji organizacija, bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti
pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti.

Konkurso sąlygų
1 priedas
PASIŪLYMAS
DĖL KOMPIUTERINĖS TECHNIKOS IR PROGRAMINĖS ĮRANGOS
PIRKIMO
Tiekėjo pavadinimas
Tiekėjo adresas,
telefonas, faksas
Tiekėjo įmonės kodas
Kontaktinio asmens vardas, pavardė,
telefono numeris,
elektroninio pašto adresas
Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų)
pavadinimas (-ai)
Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų)
adresas (-ai)
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai
ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją
(-us) ar subteikėją (-us)
Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us), ar subteikėją (us)
Pateikdami šį pasiūlymą mes sutinkame su visomis konkurso sąlygomis, pirkimo
dokumentuose ir jų prieduose pateiktais reikalavimais.
Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1) supaprastinto atviro konkurso skelbime, išspausdintame CVP IS;
2) supaprastinto atviro konkurso sąlygose;
3) kituose pirkimo dokumentuose.
Mes siūlome šias prekes ir įrangą:
Eil. Nr.

1.

2.

3.

4.

Prekės
pavadinimas
Kompiuterinis
komplektas
(kompiuteris +
monitorius)
Nešiojamas
kompiuteris
Programinė įranga
„GAMS Base
Module
GAMS/LINDO“
(arba lygiavertė).
Programinė įranga

Mato vnt.

1

1

1

1

Lt be PVM/
vnt.

PVM

Viso Lt su PVM

„SAS Analytics Pro
SAS/OR“
(arba
lygiavertė).
Viso:
Bendra pasiūlymo kaina su PVM .............................. Lt (skaičiais ir žodžiais)
Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai pristatant, iškraunant ir sumontuojant prekę
konkurso dokumentuose nurodytu adresu.
Bendrosios pastabos:
1.
Į kaina turi būti įtraukti visi mokesčiai, pristatymo, išpakavimo (pasiimant
pakuotę), įrangos derinimo, paleidimo, testavimo ir garantinio aptarnavimo išlaidos.
2.
Tiekėjas privalo visą pasiūlymo kainą įrašyti skaičiais ir žodžiais. Jei, skelbiant
pasiūlymų kainas, neatitinka suma skaičiais ir žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.
Vykdant sutartį, pasitelksime šiuos prekių subtiekėjus:____________________________________
Vykdant sutartį, pasitelksime šiuos paslaugų subteikėjus:__________________________________
Subtiekėjų ir subteikėjų nurodymas nekeičia mūsų, kaip pagrindinio tiekėjo atsakomybės dėl
numatomos sudaryti pirkimo sutarties įvykdymo.
_______________________________________________
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

Konkurso sąlygų 2 priedas

PROJEKTAS „Lietuvos ūkininkų ūkių veiklos efektyvumas po įstojimo į Europos Sąjungą:
empirinė analizė taikant ribinius metodus ir veiksmingos žemės ūkio politikos formavimas“
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Kompiuterinis komplektas (kompiuteris + monitorius)

Eil.
Nr.

Komponento
pavadinimas

Reikalaujama charakteristika

1.

Procesorius

2.

Operatyvioji
atmintis (RAM)

3.

Video posistemė

Ne mažiau, kaip 512 MB atminties (gali
būti naudojami operatyvinės atminties
resursai), Direct x10 palaikymas, VGA ir
DVI jungtys (būtina nurodyti video
plokštės gamintoją ir modelį);

4.

Korpusas

„Tower“ tipo, gamintojo pritaikytas
stovėti vertikalioje padėtyje. Pagrindiniai
kompiuterio komponentai ir korpuso
dangtis keičiami nenaudojant įrankių;
Vietų išoriniams įrenginiams („external
drive bay“) skaičius: Ne mažiau 4;

Procesorius:
Turi palaikyti 64 bitų operacinę sistemą ir
taikomąsias programas;
Našumas ne blogesnis kaip 12600 taškų
pagal „Passmark CPU Mark“. Siūlomo
procesoriaus našumo parametras turi būti
skelbiamas
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
Procesorius turi palaikyti automatinę
maitinimo įtampos reguliavimo funkciją
esant mažai apkrovai.
Nurodyti procesoriaus gamintoją,
pavadinimą, dažnį, sparčiosios atminties
dydį;
Operatyvinė atmintis:
Ne mažiau 16 GB, efektyvumas lygiavertis
ar geresnis PC3-12800;
Operatyvinės atminties plėtimas:
Ne mažiau, kaip iki 48 GB, bent du
operatyvios atminties lizdai turi būti laisvi;

Siūloma
charakteristika
Pildo tiekėjas

Vietų vidiniams įrenginiams („internal
drive bay“) skaičius: Ne mažiau 3;
Vidinis, maitinimo šaltinio maksimalus
galingumas turi būti ne mažesnis kaip 600
W ir ne mažesnio kaip 85% efektyvumo;

5.

Maitinimo šaltinis

6.

Kompiuterio
triukšmo lygis

Ne daugiau, kaip 23 dB IDLE režime,
deklaruota pagal ISO-9296 (arba
lygiavertį) standartą, testuota pagal ISO7779 (arba lygiavertį);

7.

Kietasis diskas
(HDD)

Vidinis, 500 GB, 7200 rpm, SATA III arba
lygiavertis;
Kietojo disko gedimo valdymas (HDD
Fault Notification):
S.M.A.R.T. (Self-Monitoring Analysis and
Reporting Technology) arba lygiavertis;

8.

Optinis
nuskaitymo
įrenginys

Vidinis, kaip DVD+/-RW DL, SATA (su
programine įranga) arba lygiavertis;

9.

Tinklo adapteris

Integruotas 10/100/1000Mbps, WOL, PXE
palaikymas;

10.

Klaviatūra ir pelė

Klaviatūra:
Su lietuviškais simboliais virš skaičių arba
pateikiami lietuviški lipdukai. Nurodyti
jungties tipą;
Pelė:
Optinė pelė su ratuku. Nurodyti jungties
tipą;

11.

Prievadai

Ne mažiau kaip 9 USB 2.0 ir 4 USB 3.0, 1
nuoseklus, 1 VGA ir DVI, priekinėje
korpuso dalyje išvadai ausinėms ir
mikrofonui;

12.

Plėtimo lizdai

Bent vienas laisvas PCI, bent du laisvi
PCI-E (pilno aukščio);

13.

Operacinė sistema

Operacinė sistema:
Windows 7 Professional 64bit su
aktualiausiu atnaujinimu, su galimybe
pasirinkti vartotojo sąsajos kalbą (anglų
arba lietuvių) arba lygiavertė.
Visa papildoma programinė įranga bei

tvarkyklės turi būti pilnai suderinti su
siūloma operacine sistema (būtina nurodyti
operacinės sistemos gamintoją,
pavadinimą, versiją);
14.

Valdymo ir
administravimo
sistema

Kompiuterio gamintojo paruošta ir
instaliuota kompiuterio administravimo ir
valdymo per nuotolį įranga. Turi per
nuotolį atstatyti neveikiančią sistemą,
instaliuoti tvarkykles ir atnaujinimus,
įjungti ir perkrauti nutolusius kompiuterius.
Valdymo sistema turi veikti ir esant
išjungtam kompiuteriui bei neveikiant
operacinei sistemai(būtina nurodyti
valdymo sistemos gamintoją, pavadinimą,
versiją);

15.

Sisteminės
programinės
įrangos atstatymo
priemonės

Būtinas gamintojo programinės įrangos CD
komplektas arba disko skirsnio funkcija
operacijų sistemai, tvarkyklėms ir
administravimo priemonėms kompiuteryje
atstatyti. Būtina programinė įranga,
leidžianti išsaugoti vartotojo duomenis ir
operacinės sistemos atstatymo kopiją kieto
disko skirsnyje, optiniuose diskuose, tinklo
kataloge;

16.

Apsaugos
galimybės

Galimybė kompiuterio korpusą prirakinti
Kensingston Lock tipo arba lygiaverčiu
kabeliu, atminties keitimo perspėjimas
(Memory Change Alert), įjungimo
slaptažodis, konfigūravimo slaptažodis
(Setup Password), TPM apsaugos
mikroshema, korpuso atidarymo jutiklis
arba lygiavertis apsaugos sprendimas;

17.

Konfigūracijos
valdymas
(Configuration
management)

ACPI palaikymas, nuotolinis
konfigūracijos valdymas, nuotolinis BIOS
nustatymo tvarkymas, nuotolinis
įjungimas/išjungimas;

18.

Monitorius

Ne blogiau, kaip LCD/TFT 30”, S-IPS
matrica arba lygiavertė, kontrastas ne
mažiau kaip 1000:1, ryškumas ne mažiau
kaip 370 cd/m2, reakcijos laikas ne
daugiau kaip 7 ms, matymo kampas ne
mažesnis kaip 178/178; sertifikavimas –
TCO5.2 (arba lygiavertis), DVI sąsaja,
DVI kabelis, spalva tokia pat ar panaši,
kaip siūlomo kompiuterio korpuso,
galimybė monitorių prirakinti Kensingston
Lock tipo arba lygiaverčiu kabeliu, aukščio

reguliavimo galimybė;
Esminės siūlomo kompiuterio dalys
(sisteminis blokas, pagrindinė plokštė,
HDD, atmintis, optiniai nuskaitymo
įrenginiai, klaviatūra, pelė, užraktas,
monitorius) privalo būti pateikti vienos
firmos bei markiruotos jos ženklu arba tai
turi būti nurodyta techninėje
dokumentacijoje. Visos reikalaujamos
sąsajos ir jungtys turi būti vidinės
integruotos, t.y., neturėti jokių atsikišusių
laidų, keitiklių, antenų ir pan.
Siūlomas kompiuteris turi būti pagamintas,
vadovaujantis kokybės valdymo sistema
ISO 9001 ir aplinkosaugos valdymo
sistema ISO 14001 arba lygiavertėmis;

19.

Surinkimo
reikalavimai

20.

Suderinamumo
reikalavimai

Kompiuterinė įranga turi būti sertifikuota
darbui su siūloma operacine sistema.
Informacija apie sertifikavimą gali būti
pateikta oficialiose programinės įrangos
gamintojo svetainėse arba įrodoma,
pateikiant sertifikatų kopijas;

21.

Energijos
sunaudojimo
reikalavimai

Siūlomas kompiuteris ir monitorius privalo
būti sertifikuoti Energy Star (arba
lygiaverčiais) sertifikatais. Informacija apie
sertifikavimą pateikiama
www.energystar.gov (arba atitinkamose)
svetainėje, arba kompiuterių gamintojų
dokumentacijoje;

22.

Ekologiniai
gamybos
reikalavimai

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos
2002/95/EB EC „Dėl tam tikrų medžiagų
naudojimo elektroninėje įrangoje
apribojimo“ (RoHS) nustatytus
reikalavimus;

23.

Garantija

Ne mažiau 36 mėn. vartotojo darbo vietoje
(„on-site“) kompiuteriui ir monitoriui
Remonto organizavimo procedūra:
•
reakcijos į gedimą laikas – ne
ilgiau kaip 8 darbo valandos,
•
darbingumo atkūrimo trukmė –
ne ilgiau kaip 3 darbo dienos,
•
galimybė keisti ekvivalentišku,
nepašalinus gedimo per 3 darbo dienas.
Siūlomos įrangos pridavimas garantiniam
aptarnavimui vykdomas Lietuvoje.
● turi būti pridėtas garantinio aptarnavimo

sąlygų aprašymas;
Sugedus, garantuojamas paėmimas iš
pirkėjo darbo vietos per 3 d.d. ir pataisius,
nemokamas pristatymas.
24.

Gamintojo
produkto
palaikymo
puslapis internete
su naujausiomis
tvarkyklėmis,
dokumentacija

Turi būti
(pateikti nuorodą į gamintojo internetinę
prieigą, kuri įgalina produkto kodo ir
serijinio numerio pagalba patikrinti
suteiktą gamintojo garantiją internetiniame
puslapyje skaičiuojant nuo PREKĖS
priėmimo-perdavimo akto pasirašymo
dienos.)

25.

Pastabos

Būtina nurodyti kompiuterio ir monitoriaus
gamintoją ir modelį.
Pasiūlyme nurodyti vieno komplekto kainą.

26.

Prekės pristatymo
terminas

14 kalendorinių dienų po sutarties
pasirašymo

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Nešiojamas kompiuteris

Eil.
Nr.

1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.

10.

11.

Komponento
pavadinimas

Procesorius:

Operatyvinė
atmintis:
Operatyvinės
atminties
plėtimas:
Video posistemė:
Ekranas:
Ryšio įranga:
Į/I jungtys:

Garsas:
Kietasis diskas
(HDD):
Optinis
nuskaitymo
įrenginys:
Garso posistemė:

Reikalaujama charakteristika
Turi palaikyti 64 bitų operacinę sistemą ir
taikomąsias programas;
Našumas ne blogesnis kaip 4330 taškų
pagal „Passmark CPU Mark“. Siūlomo
procesoriaus našumo parametras turi būti
skelbiamas
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
Procesorius turi palaikyti automatinę
maitinimo įtampos reguliavimo funkciją
esant mažai apkrovai.
Nurodyti procesoriaus gamintoją,
pavadinimą, dažnį, sparčiosios atminties
dydį;
Ne mažiau 8 GB, efektyvumas lygiavertis
ar geresnis DDR3 1600 MHz SDRAM;

Ne mažiau, kaip iki 16 GB, bent du
operatyvios atminties lizdai turi būti laisvi;
Atskira vaizdo posistemė, nenaudojanti
vidinių kompiuterio resursų;
Ne mažiau kaip 15.6" LED Backlight;
WLAN 802.11b/g/n+Bluetooth BT4.0;
1 x Microphone-in jack 1 x Headphone-out
jack 3 x USB 3.0 port(s) 1 x RJ45 LAN
Jack for LAN insert 1 x HDMI;
Built-in Speakers And Microphone Bang &
Olufsen ICEpower®;
2.5" SATA 750GB 5400RPM HDD;
Vidinis, ne blogiau kaip DVD+/-RW DL,
SATA (su programine įranga);
Ne blogiau, kaip 16 bitų stereo;

Siūloma charakteristika
Pildo tiekėjas

Tinklo adapteris:

Integruotas 10/100/1000Mbps, WOL, PXE
palaikymas;

Klaviatūra

Pilnoji klaviatūra (su skaitmenų bloku)

Baterija:

8Cells 4400 mAh 44 Whrs;

15.

Maitinimo
adapteris:

16.

Operacinė
sistema:

Output : 19 V DC, 3.42 A, 75 W 19 V DC,
3.42 A, 90 W; Input : 100 -240 V AC,
50/60 Hz universal;
Windows 8 64bit su aktualiausiu
atnaujinimu, su galimybe pasirinkti
vartotojo sąsajos kalbą (anglų arba lietuvių)
arba lygiavertė.
Visa papildoma programinė įranga bei
tvarkyklės turi būti pilnai suderinti su
siūloma operacine sistema (būtina nurodyti
operacinės sistemos gamintoją,
pavadinimą, versiją);

12.

13.
14.

17.

18.

19.

Garantinis
laikotarpis:

3 metai, baterijos- 1metai.
Garantija:
Ne mažiau 36 mėn. vartotojo darbo vietoje
(„on-site“) kompiuteriui ir monitoriui
Remonto organizavimo procedūra:
 reakcijos į gedimą laikas – ne ilgiau
kaip 8 darbo valandos,
 darbingumo atkūrimo trukmė – ne ilgiau
kaip 3 darbo dienos,
 galimybė keisti ekvivalentišku,
nepašalinus gedimo per 3 darbo dienas.
Siūlomos įrangos pridavimas garantiniam
aptarnavimui vykdomas Lietuvoje.
● turi būti pridėtas garantinio aptarnavimo
sąlygų aprašymas;
Sugedus, garantuojamas paėmimas iš
pirkėjo darbo vietos per 3 d.d. ir pataisius,
nemokamas pristatymas.

Gamintojo
produkto
palaikymo
puslapis internete
su naujausiomis
tvarkyklėmis,
dokumentacija:

Turi būti nemokamas, nurodyti adresą;

Prekės pristatymo
terminas

14 kalendorinių dienų po sutarties
pasirašymo

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Programinė įranga „GAMS Base Module GAMS/LINDO“ (arba lygiavertė).

Eil.
Nr.

Komponento
pavadinimas

1.

Licencijų kiekis:

2.

Licencijos
galiojimo laikas:

3.

Licencijos
paskirtis:

4.

Licencijos tipas:

5.

Versija:

6.

Platforma:

7.

Kalba:

8.

9.

10.

Programinė
įranga turi būti
pritaikyta šioms
funkcijoms:

1 licencijos
palaikomų darbo
vietų skaičius:
Prekės
pristatymo
terminas

Reikalaujama charakteristika
1
neribotas
programinė įranga moksliniams
skaičiavimams
akademinis
GAMS Base Module, GAMS/LINDO (arba
lygiavertė)
Windows operacinė sistema (32 bit)
anglų arba lietuvių
Matematinis paketas turi būti pritaikytas
spręsti iškilųjų neparametrinių mažiausių
kvadratų problemas (convex nonparametric
least-squares, CNLS), kvadratinio
programavimo (quadratic programming,
QP), netiesinio programavimo (nonlinear
programming, NLP) algoritmus.
1
14 kalendorinių dienų po sutarties
pasirašymo

Siūloma charakteristika
Pildo tiekėjas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Programinė įranga „SAS Analytics Pro SAS/OR“ (arba lygiavertė)

Eil.
Nr.

Komponento pavadinimas

1.

Licencijų kiekis

2.

Licencijos galiojimo laikas

3.

1 licencijos palaikomų
darbo vietų skaičius

4.

Licencijos paskirtis

5.

Licencijos tipas

Reikalaujama charakteristika
1
2 metai
1
programinė įranga moksliniams
skaičiavimams
akademinis

Versija

SAS Analytics, SAS/OR (arba
lygiavertė)

7.

Platforma

Windows operacinė sistema (32
bit)

8.

Kalba

6.

9.

Pristatymo terminas

anglų arba lietuvių
per 1 mėnesį nuo sutarties
pasirašymo

Siūloma charakteristika
Pildo tiekėjas

Dispersinė analizė
 Daugiafaktorinė
dispersinė analizė su
pasikartojančiais
matavimais.
 Subalansuoti ir
nesubalansuoti planai.
 Tiesiniai ir netiesiniais
mišrieji modeliai.

10.

Programinė įranga turi būti
pritaikyta šioms funkcijoms

Regresija
 Mažiausių kvadratų ir
dalinis mažiausių
kvadratų metodai.
 Neparametriniai
(lokalios regresijos,
glodinimo splainais ir
kt.) metodai.
 Netiesiniai metodai.
 Robastiniai metodai.
Kategorinių duomenų analizė
Bajeso modeliai
 Cox regresijos modeliai.
 Pagreitintų nesėkmių
laiko modeliai.
 Segmentuotoji regresija.
Daugiamatė analizė
 Faktorinė analizė.
 Kanoninė koreliacinė ir
diskriminantinė analizė.
 Pagrindinės
komponentės.
 Struktūrinės lygtys.
 Trajektorijos analizė.

9.

Pristatymo terminas

9.

Pristatymo terminas

per 1 mėnesį nuo sutarties
pasirašymo
per 1 mėnesį nuo sutarties
pasirašymo

Konkurso sąlygų 3 priedas
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.

Supaprastinto atviro konkurso
„Kompiuterių ir
programinės įrangos pirkimo“ Sąlygų
4 priedas
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 (perkančioji organizacija))
TIEKĖJO 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 ______________________________________________________________________ ,
(Leidinio pavadinimas, kuriame paskelbtas skelbimas apie pirkimą, data ir numeris ir (arba) nuoroda į CVP IS)

nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, jam nėra iškelta restruktūrizavimo byla, jis nėra sustabdęs ar
apribojęs savo veiklos, nesiekia priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, taip
pat nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo (etikos pažeidimo, kai nuo tiekėjo pripažinimo
nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo ne mažiau kaip vieni metai, arba
konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimo), už kurį
tiekėjui (fiziniam asmeniui) yra paskirta administracinė nuobauda arba tiekėjui (juridiniam asmeniui) –
ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo
paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai, o už Lietuvos Respublikos
konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimą tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, yra paskirta
ekonominė sankcija, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo
mažiau kaip treji metai.
2. Man žinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) 39 straipsnio 2
dalies 1 punktu, pateiktas pasiūlymas bus atmestas.
3. Tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.
4. Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildo kiekvienas ūkio
subjektas.

(Tiekėjo arba jo įgalioto
asmens pareigų pavadinimas*)

(Parašas*)

(Vardas ir pavardė*)

Konkurso sąlygų
5 priedas
PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR. ______
Vilnius,

2013
_____________ d.

m.

Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas, toliau šiame tekste vadinamas Pirkėju, atstovaujamas
direktorės Rasos Melnikienės, veikianti pagal įstatus, ir „_____________________“, toliau šiame tekste
vadinama Tiekėju, atstovaujama (gen.) direktoriaus ____________________, veikiančio pagal __________,
sudarė šią sutartį.
Sutartis sudaryta vadovaujantis supaprastinto atviro konkurso rezultatais (konkursas skelbtas 2013
m. ................ d. CVP IS ).

1. SUTARTIES OBJEKTAS
1.1. Šia sutartimi Tiekėjas įsipareigoja pristatyti, išpakuoti (pasiimant pakuotę), suderinti, paleisti, testuoti
ir perduoti Pirkėjo nuosavybėn šios sutarties priede1 Nr. 1 nurodytą techninę įrangą (toliau Sutartyje –
įranga) bei vykdyti jos garantinį aptarnavimą, o Pirkėjas įsipareigoja kokybišką įrangą priimti ir už ją
sumokėti 2.1 punkte nurodytą sumą, sutartyje nurodytomis sąlygomis.
1.2. Visi šios Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.
2. KAINA
2.1. Bendrą techninės įrangos, nurodytos sutarties priede Nr. 1, kainą sudaro __________ Lt
(_______________________ litai ___ ct), įskaitant PVM ir kitus Lietuvoje galiojančius mokesčius bei
pristatymo į Pirkėjo išlaidas.
2.2. Sutarties kaina yra galutinė ir nekinta visą sutarties galiojimo laikotarpį.
3. ATSISKAITYMO TERMINAI
3.1. Už pristatytą įrangą perkančioji organizacija tiekėjui sumoka pagal gautus atsiskaitymo dokumentus
(perdavimo priėmimo aktus, PVM sąskaitas faktūras) per 20 kalendorinių darbų nuo priėmimo perdavimo
akto pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros gavimo. Apmokėjimas už pristatytą įrangą bus vykdomas pagal
projektą „Lietuvos ūkininkų ūkių veiklos efektyvumas po įstojimo į Europos Sąjungą: empirinė

analizė taikant ribinius metodus ir veiksmingos žemės ūkio politikos formavimas“.
4. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
4.1. Tiekėjas įsipareigoja:
4.1.1. pristatyti bei perduoti techninę įrangą ne vėliau kaip per terminą, kuris yra nurodytas šios sutarties
priede Nr. 2. Pristatyta techninė įranga turi atitikti Sutartyje aptartą kokybę ir komplektiškumą, kartu su
įranga turi būti perduodami įrangai valdyti, naudoti ir disponuoti reikalingi dokumentai ir priklausiniai.
Įrangos perdavimas patvirtinamas perdavimo–priėmimo aktu;
4.1.2. pristatyti įrangą Pirkėjui adresu Kudirkos 18-2, Vilnius;
4.1.3. skirti pardavimo vadybininką ____________________ tel.: (+370-__) _____________, atsakingu
kontaktiniu asmeniu sutarties vykdymo klausimais;
4.1.4. PVM sąskaitoje-faktūroje įrašyti Pirkėjo sutarčių registro numerį, kuris bus suteiktas po sutarties
pasirašymo;

1

Sutarties priedas Nr. 1 bus sudarytas iš pirkimo dokumentų 2 priede nurodytų atitinkamų techninės įrangos techninių specifikacijų.

4.1.5. įrangos vienetui išrašyti dokumentą, kuriame nurodoma įrangos įsigijimo data, garantijos trukmė,
sudėtinių dalių sąrašas, sudėtinių dalių gamykliniai numeriai ir svarbiausieji parametrai, apibrėžiamos prekės
eksploatacijos sąlygos, nurodyta garantinį remontą teiksianti įmonė, jos adresas telefonas, kontaktinis asmuo,
garantinio remonto sąlygos;
4.1.6. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos
teisės aktuose.
4.2. Pirkėjas įsipareigoja:
4.2.1. priimti kokybišką įrangą padalinio atsakingam asmeniui pasirašius perdavimo – priėmimo aktus ir
gautas PVM sąskaitas – faktūras;
4.2.2. sumokėti už įrangą vadovaujantis šios sutarties 3.1 p.;
4.2.3. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos
teisės aktuose.
5. ŠALIŲ SUTARTINĖ ATSAKOMYBĖ
5.1. Pavėlavęs laiku pristatyti įrangą, kaip nurodyta sutarties 4.1.1 p., Pirkėjui pareikalavus, Tiekėjas moka
0,05% delspinigius nuo visos sutarties kainos už kiekvieną uždelstą dieną.
5.2. Pirkėjas, laiku nesumokėjęs už įrangą (sutarties 3.1 p.), Tiekėjui pareikalavus, moka 0,05%
neapmokėtos sumos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.
5.3. Jeigu pateiktoje PVM sąskaitoje–faktūroje nėra nurodytas Pirkėjo sutarties registro numeris, kaip tai
numatyta sutarties 4.1.4. punkte, Pirkėjas turi teisę nemokėti delspinigių.
5.4. Tiekėjas laiku neatlikęs garantinio remonto pagal sutarties 6.2. punktą, Pirkėjo pareikalavimu moka
1% remontuojamos įrangos vertės dydžio baudą už kiekvieną pavėluotą darbo dieną.
5.5. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia šalių nuo prievolių pagal šią sutartį tinkamo įvykdymo.
5.6. Šalys neatsako už šioje sutartyje prisiimtų įsipareigojimų nevykdymą arba netinkamą vykdymą, jeigu
jos įrodo, kad sutarties įsipareigojimai neįvykdyti ar netinkamai įvykdyti dėl nenugalimos jėgos (force
majeure) aplinkybių. Nenugalimos jėgos aplinkybės buvimas nustatomos Lietuvos Respublikos teisės aktų
nustatyta tvarka. Apie nenugalimos jėgos aplinkybes sutarties šalis privalo pranešti nedelsiant, bet ne vėliau
kaip 5 dienos nuo šių aplinkybių atsiradimo, priešingu atveju ši šalis bus atsakinga už sutartinių
įsipareigojimų neįvykdymą.
6. GARANTIJA
6.1. Tiekėjas atsako už parduodamos įrangos kokybę bei pateiktai įrangai suteikia ne trumpesnę garantiją
(skaičiuojant nuo perdavimo – priėmimo akto pasirašymo datos), nei yra numatyta šios sutarties priedo Nr. 1
atitinkamoje dalyje.
6.2. Jeigu per garantinį laiką paaiškės, kad gaminys turi defektų arba neatitinka sutarties sąlygų, t. y. gaminys
neatitinka sutarties priedo techninių specifikacijų parametrų, Tiekėjas privalo, atsižvelgdamas į Pirkėjo
reikalavimą, nemokamai per ....darbo dienas pašalinti aptiktus defektus arba pakeisti nauja veikiančia ir
atitinkančia nurodytas technines specifikacijas įranga.
6.3. Įrangos gedimo atveju, Tiekėjas garantinį remontą atlieka ne vėliau kaip sutarties priedo Nr. 1
atitinkamoje dalyje nurodytą reagavimo terminą arba jeigu per tokį terminą garantinio remonto atlikti dėl
objektyvių priežasčių neįmanoma turi būti surašomas dvišalis aktas, kuriame būtų nurodytas pagrįstas,
protingas terminas garantiniui remontui atlikti.
6.4. Garantinį remontą atlieka: „_______________“. Pranešimai apie gedimus pranešami telefonu (8-___)
____________ arba adresu: _____________________________. Kontaktinis asmuo: garantinio aptarnavimo
ir remonto skyriaus atstovas ______________.
6.5. Šalių abipusiu susitarimu gali būti sudaroma pogarantinė įrangos aptarnavimo sutartis.
7. SUTARTIES NUTRAUKIMAS
7.1. Šią sutartį galima nutraukti šiais atvejais:
7.1.1. abiejų šalių rašytiniu susitarimu;
7.1.2. vienašališkai Pirkėjo iniciatyva, raštiškai apie tai pranešus tiekėjui prieš 20 dienų, jeigu šis delsia
pristatyti Įrangą arba nesilaiko sutarties sąlygų ir po raštiško pranešimo apie tai tiekėjas nesiima visų
priemonių, kad būtų pašalinti trūkumai arba laiku tų trūkumų nepašalina per rašte nurodytą protingą terminą.
Nutraukus Sutartį šiuo pagrindu tiekėjas per 10 dienų privalo grąžinti visą sumą, kurią Pirkėjas jau yra jam

sumokėjęs bei atlyginti nuostolius susidariusius dėl sutarties nutraukimo, įskaitant netesybų sumokėjimą bei
kainų skirtumą, susidarantį Pirkėjui įsigyjant perkamas prekes iš trečiųjų asmenų;
7.1.3. vienašališkai Tiekėjo iniciatyva, raštiškai apie tai pranešus Pirkėjui prieš 20 dienų, jeigu šis ilgiau
nei 15 dienų delsia sumokėti sutartyje nustatytą sumą už pristatytą įrangą arba nesilaiko sutarties sąlygų ir po
raštiško pranešimo apie tai tiekėjas nesiima visų priemonių, kad būtų pašalinti trūkumai arba laiku tų
trūkumų nepašalina per rašte nurodytą protingą terminą. Nutraukus Sutartį šiuo pagrindu Pirkėjas privalo
atlyginti nuostolius susidariusius dėl sutarties nutraukimo, įskaitant netesybų sumokėjimą.
8. KITOS SĄLYGOS
8.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų pagal sutartį
įvykdymo.
8.2. Tiekėjas neturi teisės perduoti trečiai šaliai teisių ir įsipareigojimų pagal sutartį, negavęs raštiško
Pirkėjo sutikimo.
8.3. Šalių tarpusavio prieštaravimai ir nesutarimai sprendžiami derybomis. Prieštaravimai ir nesutarimai,
kurių nepavyksta išspręsti derybomis, sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka
Lietuvos Respublikos teismuose.
8.4. Jeigu keičiasi sutartį pasirašiusios šalies rekvizitai, šalis privalo nedelsiant apie tai informuoti kitą šalį.
Šalis, neįvykdžiusi šio reikalavimo, negali reikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos šalies veiksmai, atlikti
pagal paskutinius jai žinomus rekvizitus, neatitinka sutarties sąlygų arba kad ji negavo pranešimų, siųstų
pagal tuos rekvizitus.
8.5. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo
sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir
tikslai ir tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.
8.6. Sutarties Priedas Nr. 1 – Techninė specifikacija, __ lapai.
8.7. Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai sutarties
šaliai.
8.8. Visi kiti, šia Sutartimi nesureguliuoti, Sutarties vykdymo klausimai sprendžiami vadovaujantis
Lietuvos Respublikoje galiojančiais norminiais teisės aktais.
8.9. Visa su šia sutartimi susijusi korespondencija ir pranešimai turi būti rašomi lietuvių kalba ir siunčiami
šiais adresais:

Konkurso sąlygų
6 priedas

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2011 M. BIRŽELIO 8 D. ĮSAKYMO
NR. V-1019 „DĖL DOKTORANTŪROS TEISĖS SUTEIKIMO“ PAKEITIMO
2011 m. rugsėjo 26 d. Nr. V-1748
Vilnius
P a k e i č i u Mokslo ir studijų institucijų, kurioms suteikiama doktorantūros teisė nurodytose
mokslo kryptyse, sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m.
birželio 8 d. įsakymu Nr. V-1019 „Dėl doktorantūros teisės suteikimo“ (Žin., 2011, Nr. 74-3562,
Nr. 78-3846):
1. Sąrašo dalies „Socialiniai mokslai“:
1.1. eilutę „03S Vadyba ir administravimas“ išdėstau taip:
“
03S
Vadyba
administravimas

ir Vilniaus universitetas
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas su Aarhus
universitetu (Danija), BI Norvegijos verslo mokykla, Tartu
universitetu (Estija)
Kauno technologijos universitetas
Vytauto Didžiojo universitetas su Klaipėdos universitetu,
Aleksandro Stulginskio universitetu, Mykolo Romerio
universitetu, Šiaulių universitetu

„
1.2. eilutę „04S Ekonomika“ išdėstau taip:
“
04S Ekonomika

Vilniaus universitetas
Vilniaus Gedimino technikos universitetas su Lietuvos
socialinių tyrimų centru, Lietuvos agrarinės ekonomikos
institutu

Kauno technologijos universitetas su Lietuvos energetikos
institutu, Klaipėdos universitetu
Vytauto Didžiojo universitetas su ISM Vadybos ir ekonomikos
universitetu, Aleksandro Stulginskio universitetu, Mykolo
Romerio universitetu, Šiaulių universitetu

„
2. Sąrašo dalies „Žemės ūkio mokslai“:
2.1. eilutę „01A Agronomija“ išdėstau taip:
“
01A Agronomija

Aleksandro Stulginskio universitetas su Lietuvos agrarinių ir
miškų mokslų centru

„
2.2. eilutę „04A Miškotyra“ išdėstau taip:
“
04A Miškotyra

Aleksandro Stulginskio universitetas su Lietuvos agrarinių ir
miškų mokslų centru

„
3. Sąrašo dalies „Biomedicinos mokslai“ eilutę „03B Ekologija ir aplinkotyra“ išdėstau taip:
“
03B Ekologija ir aplinkotyra

Klaipėdos universitetas
Vilniaus universitetas su Gamtos tyrimų centru
Vytauto Didžiojo universitetas su Aleksandro Stulginskio
universitetu, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centru

„
4. Sąrašo dalies „Technologijos mokslai“:
4.1. eilutę „03T Transporto inžinerija“ išdėstau taip:
“
03T Transporto inžinerija

Vilniaus Gedimino technikos universitetas su Aleksandro
Stulginskio universitetu, Klaipėdos universitetu

„
4.2. eilutę „09T Mechanikos inžinerija“ išdėstau taip:
“
09T Mechanikos inžinerija

Kauno technologijos universitetas su Aleksandro Stulginskio
universitetu

„
ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS
___________________

GINTARAS STEPONAVIČIUS

