
KAIŠIADORIŲ  LOPŠELIS-DARŽELIS „SPINDULYS“ 

 

NESKELBIAMO MAŽOS VERTĖS (APKLAUSOS BŪDU) PIRKIMO, NAUDOJANTIS CVP  

IS , SĄLYGOS 

TVOROS ĮRENGIMAS BVPŽ 45340000-2 PIRKIMUI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.1. Kaišiadorių  lopšelis-darželis „Spindulys“ (toliau - perkančioji organizacija) numato 

įsirengti kiemo tvorą (toliau – Prekės). 

1.2. Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

įstatyme (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas). 

1.3. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Kaišiadorių lopšelio-darželio „Spindulys“ direktoriaus  

2015-01-02 įsakymu Nr. V-I patvirtintomis Supaprastintų mažos vertės viešųjų pirkimų taisyklėmis, 

kitais teisės aktais bei pirkimo sąlygomis. 

1.4. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas CVP IS https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/. 

1.5. Pirkimas atliekamas pagal įstaigos supaprastintų mažos vertės viešųjų pirkimų taisykles 

laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo ir proporcingumo 

principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų. 

1.6. Perkančiosios organizacijos kontaktinis asmuo – Viešųjų pirkimų atsakingas asmuo 

Gintaras Pūras Maironio g. 45, Kaišiadorys, tel. (8 346) 20 234, mob. +370 868614820; el. p. 

gintaras.puras@gmai.com 

1.7. Perkančioji organizacija nėra PVM mokėtoja. 

 

II. PIRKIMO OBJEKTAS 

 

2.1. Pirkimo objektas – kiemo tvoros įrengimas  

2.2. Reikalavimai planuojamiems darbams atlikti pateikiami techninėje specifikacijoje (sąlygų 

priedas Nr. 1). 

2.4. Atsiskaitymas numatytas steigėjui skyrus finansavimą, dviem  etapais ,bet neilgiau 12 mėn. 

2.5. Dalyviams neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų ir jie nebus nagrinėjami. 

2.6. Darbai atliekami adresu -Maironio g., 45 , Kaišiadorys.  

2.7. Visos medžiagos turi atitikti ISO  galiojančius standartus. 

 

 

III. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI 

 

IV. ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE 

 

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

arba jos kopiją. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje. Jungtinės veiklos sutartyje 

turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su perkančiąja 

organizacija sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis bendroje sutarties vertėje. Sutartis 

turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių perkančiajai organizacijai 

nevykdymą. Taip pat sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupę (su kuo 

perkančioji organizacija turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su 

pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją). 

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

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

grupė įgautų tam tikrą teisinę formą. 

 

 

http://mw.eviesiejipirkimai.lt/vpm/K22N_FILES/SVPTS/1000027928.doc
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/
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3. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI 

 

            3.1. Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus: 

 

         1 lentelė 

Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai 

Eil. 

Nr. 

Kvalifikacijos reikalavimai Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys 

dokumentai 

3.1.1. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba 

tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas 

ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), 

turintis (turintys) teisę juridinio asmens 

vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris 

(buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo 

(asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti 

ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, 

neturi neišnykusio ar nepanaikinto 

teistumo ir dėl tiekėjo (juridinio asmens) 

per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas 

ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo 

nuosprendis už dalyvavimą 

nusikalstamame susivienijime, jo 

organizavimą ar vadovavimą jam, už 

kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, 

papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos 

ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal 

paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį 

sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, 

neteisingų duomenų apie pajamas, pelną 

ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos 

ar kito dokumento nepateikimą, 

nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar 

realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų 

pinigų ar turto legalizavimą, dėl kitų 

valstybių tiekėjų nėra priimtas ir įsiteisėjęs 

apkaltinamasis teismo nuosprendis už 

2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl 

viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo 

sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 

straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos 

Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus 

nusikaltimus. 

Pateikiamas išrašas iš teismo sprendimo arba 

Informatikos ir ryšių departamento prie 

Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės 

įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas 

dokumentas (originalas arba patvirtinta 

kopija), patvirtinantis jungtinius 

kompetentingų institucijų tvarkomus 

duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies 

institucijos dokumentas (originalas arba 

tinkamai patvirtinta kopija), išduotas ne 

anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų 

pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas 

išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo 

terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo 

terminas, toks dokumentas yra priimtinas.  

 

 

3.1.2. Tiekėjas yra registruotas įstatymų 

nustatyta tvarka ir turi teisę verstis ta 

veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai 

įvykdyti (  statyba). 

 

 

 

Pateikiama Tiekėjo (juridinio asmens) 

registravimo pažymėjimo tiekėjo parašu ir 

antspaudu patvirtinta kopija ar kiti 

dokumentai, patvirtinantys tiekėjo teisę 

verstis atitinkama veikla (projektavimas,  

statinių statyba) arba atitinkamos užsienio 

šalies institucijos (profesinių ar veiklos 

tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų 

pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, 
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kurioje tiekėjas registruotas) išduotas 

dokumentas ar priesaikos deklaracija, 

liudijanti tiekėjo teisę verstis atitinkama 

veikla. 

 

3.1.3. Tiekėjas turi pasiūlyti tinkamą 

kvalifikaciją turinčius specialistus, iš 

kurių: 

- bent 1 specialistą, statybos darbų vadovą, 

turintį teisę atlikti pareigas statinių 

grupėje. 

Pateikiamas siūlomų specialistų sąrašas ir jų 

kvalifikacijos atestatų, pažymėjimų, kitų 

dokumentų, patvirtinančių jų kvalifikaciją, 

tinkamai patvirtintos kopijos.  

 

 

 

Pastabos: 

Dokumentų kopijos yra tvirtinamos paslaugų tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant 

žodžius „Kopija tikra“ ir pareigų pavadinimą, vardą (vardo raidę), pavardę, datą ir anspaudą (jei turi).  

 

           3.2. Jeigu bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių konkurso sąlygų 3.1.1. punkte 

nustatytą kvalifikacijos reikalavimą turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas ūkio 

subjektų grupės narys atskirai, o šių konkurso sąlygų 3.1.2. ir 3.1.3. punktuose nustatytus kvalifikacinius 

reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus bent vienas ūkio subjektų grupės narys arba 

visi ūkio subjektų grupės nariai kartu. 

            3.3. Jei Tiekėjas pateikia konkursinį pasiūlymą, kuriame numatytas subrangovas, Tiekėjas 

privalo užtikrinti, kad visi jo pasirinkti subrangovai atitiktų 3.1.1. punkto reikalavimus ir turėtų teisę 

verstis ta veikla, dėl kurios yra sudaroma  sutartis.  

Jei Tiekėjas pirkimo sutarčiai vykdyti numato pasitelkti subrangovus, perkančioji organizacija 

reikalauja pasiūlyme juos nurodyti. Tokiu atveju pasiūlymo formoje (1 priedas) tiekėjas nurodo, kokius 

subrangovus, ir kokiai pirkimo daliai (nurodyti darbų pavadinimą ir apimtis procentais bendroje darbų 

apimtyje) atlikti jis ketina subrangovus pasitelkti.  

Subrangovo sutartis nesukuria sutartinių santykių tarp subrangovo ir perkančiosios organizacijos. 

Tiekėjas atsako už subrangovų, jų ekspertų, atstovų ir darbuotojų veiksmus, įsipareigojimų nevykdymą 

bei aplaidumą taip, lyg šiuos veiksmus atliktų ar įsipareigojimų nevykdytų ar aplaidus būtų jis pats ar jo 

ekspertai, atstovai ar darbuotojai.  

Tikslinant kvalifikacijos duomenis, Tiekėjas negali nurodyti kitų subrangovų, nei buvo nurodyti 

jo pasiūlyme, arba, jei pasiūlyme nebuvo nurodyta, kad sutarties vykdymui bus pasitelkiami 

subrangovai, juos nurodyti. 

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

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

 

 

 

 

 

V. PASIŪLYMŲ SĄLYGŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS 

 

5.1. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės 

dalyvis. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės dalyvis dalyvauja 

teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti. 

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

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

5.3. Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo 

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

įvykdymui.  
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5.4. Perkančiajai organizacijai pasiūlymai ir bendrieji kvalifikacijos reikalavimai teikiami tik 

elektroninėmis priemonėmis naudojant CVP IS. Pasiūlymai teikiami popierinėje formoje ir vokuose 

nebus priimami ir vertinami. 

5.5. Elektroninėmis priemonėmis pasiūlymus gali teikti tiekėjai registruoti CVP IS 

pasiekiamoje adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt . Registracija CVP IS yra nemokama.  

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

dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama kalba, turi būti pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas į 

reikalaujamą kalbą. Tinkamai patvirtintu bus laikomas vertimas, patvirtintas vertėjo parašu ir vertimo 

biuro antspaudu, o tuo atveju jei vertimą atliko tiekėjo vertėjas - vertėjo parašas ir įmonės antspaudas. 

Vertimas pateikiamas skenuotas elektroninėje formoje.  

5.7. Prekių kainos pateikiamos €. Į Tiekėjo nurodytą Pasiūlymo kainą įtraukiami visi 

mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris turi būti nurodomas atskirai, visos tiekėjo išlaidos (transportavimo, 

pakavimo ir kitos). 

5.8. Pasiūlymą sudaro tiekėjo pateiktų dokumentų elektroninėje formoje ir atsakymų CVP IS 

priemonėmis visuma.  

5.9. Elektroninėmis priemonėmis užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šio pirkimo sąlygų 

1 priedą bei šiose pirkimo sąlygose išdėstytus reikalavimus ir tiekėjų kvalifikaciją pagrindžiantys bei kiti 

su pasiūlymu teiktini dokumentai prisegami nuskenuoti CVP IS lange „Mano pasiūlymas“. 

5.10. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2016-07-27 d. 15:00 val. (Lietuvos Respublikos laiku) 

CVP IS priemonėmis. Vėliau gauti pasiūlymai nebus vertinami.  

5.11. Pasiūlyme turi būti nurodytas jo galiojimo terminas. Pasiūlymas turi galioti 30 dienų nuo 

galutinio pasiūlymų pateikimo termino dienos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, 

laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose. 

5.12. Tiekėjai savo pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra 

konfidenciali. Perkančioji organizacija, viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija), jos nariai ir kiti 

asmenys negali atskleisti tiekėjo pateiktos informacijos, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią. 

Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos teisės aktai negali būti tiekėjo 

nurodoma kaip konfidenciali. 

5.13. 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 gali atmesti tokį prašymą.  

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

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

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

pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. 

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

pasiūlymų pateikimo terminą perkančioji organizacija paskelbia CVP IS. 

5.16. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti Lietuvos Respublikos ūkio ministro. 

rugpjūčio 21 d. įsakymu Nr. 4-373 patvirtintos formos Tiekėjo deklaraciją, patvirtinančią tai, kad 

tiekėjas nedavė ir neketina duoti perkančiosios organizacijos valstybės tarnautojams (darbuotojams) ar 

kitų tiekėjų atstovams pinigų, dovanų, nesuteikė jokių paslaugų ar kitokio atlygio už sudarytas ar 

nesudarytas sąlygas, susijusias su palankiais veiksmais laimėti pirkimus (toliau - Tiekėjo sąžiningumo 

deklaracija). (pirkimo sąlygų 2 priedas). 

 

VI. PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS 

 

6.1. Bet kokia informacija, prašymai paaiškinti pirkimo sąlygas, pirkimo sąlygų paaiškinimai, 

pranešimai ar kitas perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas CVP IS 

susirašinėjimo priemonėmis, el. paštu, telefonu.  

6.2. Prašymai paaiškinti pirkimo sąlygas gali būti pateikiami perkančiajai organizacijai ne 

vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Tiekėjai turėtų būti 

aktyvūs ir pateikti klausimus ar paprašyti paaiškinti pirkimo sąlygas iš karto jas išanalizavę, 

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/
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atsižvelgdami į tai, kad, pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, pasiūlymo turinio keisti nebus 

galima.  

6.3. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva 

paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas CVP IS priemonėmis. 

6.4. Atsakydama į kiekvieną tiekėjo CVP IS priemonėmis pateiktą prašymą paaiškinti pirkimo 

sąlygas, jeigu jis buvo pateiktas nepasibaigus šių pirkimo sąlygų 7.2. punkte nurodytam terminui, arba 

aiškindama, tikslindama pirkimo 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 pirkimo sąlygas perkančioji 

organizacija atsako ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo gavimo dienos. 

6.5. 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, todėl perkančioji organizacija, 

atsakydama tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, kuriems ji pateikė pirkimo 

sąlygas, nenurodo, iš ko gavo prašymą duoti paaiškinimą. 

 

VII. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO – SUSIPAŽINIMO SU CVP IS PRIEMONĖMIS 

GAUTAIS PASIŪLYMAIS PROCEDŪROS 

 

7.1. Susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais vyks viešojo pirkimo komisijos 

(toliau - Komisija) posėdyje 2016 m. liepos 27 d. 15 val. 00 min., kuriame susipažįstama su CVP IS 

priemonėmis gautais pasiūlymais, kuriuose yra informacija apie tiekėjus, pasiūlymo techninis aprašymas 

(duomenys) ir kita tiekėjo pateikta informacija bei gautų pasiūlymų kainos.  

7.2. Susipažinimo su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais procedūra yra konfidenciali,  

Komisija CVP IS priemonėmis supažindinama su gautų pasiūlymų techniniais duomenimis ir 

informacija apie tiekėjus bei gautų pasiūlymų kainomis. Pateikiama ši informacija: 

7.2.1. pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas; 

7.2.2. ar pasiūlymas pateiktas perkančiosios organizacijos nurodytomis CVP IS 

priemonėmis; 

7.2.3. CVP IS priemonėmis pateiktų pasiūlymų būklė: ar nebuvo užregistruota neteisėtos 

prieigos prie CVP IS priemonėmis pateiktų pasiūlymų atvejų (jei yra - jų skaičius); 

7.2.4. ar nurodytas įgaliotojo asmens vardas, pavardė pareigos; 

7.2.5. pateikiamos pagrindinės techninės pasiūlymo charakteristikos;  

7.2.6. gautų pasiūlymų kainos. 

7.3. Kai perkančioji organizacija patikrins, ar tiekėjų kvalifikacija ir pateiktų pasiūlymų 

techniniai duomenys atitinka pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus, pasiūlymų techninių duomenų, 

tiekėjų kvalifikacijos patikrinimo ir pasiūlymų kainos įvertinimo rezultatus perkančioji organizacija 

praneš visiems tiekėjams CVP IS priemonėmis. Jei perkančioji organizacija, patikrinusi ir įvertinusi 

pasiūlymų techninius duomenis ir informaciją apie tiekėjus, atmeta tiekėjo pasiūlymą, toks neatidarytas 

elektroninis vokas su kainos pasiūlymu paliekamas saugoti CVP IS kartu su kitais tiekėjo pateiktais 

pasiūlymo elektroniniais dokumentais.  

7.4. 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 . 

 

VIII. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS 

 

8.1. Pateiktus pasiūlymus konfidencialiai nagrinėja ir vertina Komisija. Komisija tikrina tiekėjų 

pasiūlymuose pateiktų kvalifikacijos duomenų atitiktį pirkimo sąlygose nustatytiems minimaliems 

kvalifikacijos reikalavimams. Jeigu Komisija nustato, kad tiekėjo pateikti kvalifikacijos duomenys yra 

neišsamūs arba netikslūs, ji privalo CVP IS priemonėmis prašyti tiekėjo juos papildyti arba paaiškinti 

per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą. Jeigu perkančiosios organizacijos prašymu tiekėjas 
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CVP IS priemonėmis nepatikslino pateiktų netikslių ir neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją, 

perkančioji organizacija atmeta tokį pasiūlymą. 

8.2. Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai CVP IS priemonėmis paprašius, 

tiekėjai privalo per Komisijos nurodytą terminą pateikti CVP IS priemonėmis papildomus paaiškinimus 

nekeisdami pasiūlymo esmės. 

8.3. Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo 

klaidų, ji prašo raštu tiekėjų per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, 

nekeičiant 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. 

8.4. Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu: 

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

8.4.2. tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų; 

8.4.3. tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir 

perkančiajai organizacijai prašant, nepatikslino jų CVP IS priemonėmis; 

8.4.4. pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (tiekėjo pasiūlyme 

nurodytas pirkimo objektas neatitinka reikalavimų, nurodytų II skyriuje, ir kt.); 

8.4.5. tiekėjas per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų 

ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo; 

8.5. Apie pasiūlymo atmetimą tiekėjas bus informuojamas, ne vėliau kaip per tris darbo dienas 

nuo sprendimo atmesti pasiūlymus priėmimo. 

 

IX. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS, PASIŪLYMŲ EILĖ IR SPRENDIMAS DĖL SUTARTIES 

SUDARYMO 

 

9.1. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami eurais, pagal mažiausią kainą.  

9.2 Perkančioji organizacija įvertina pasiūlymus ir nustato pasiūlymų eilę. Šioje eilėje 

pasiūlymai surašomi kainos didėjimo tvarka, o jeigu kelių pateiktų pasiūlymų kaina yra vienoda, 

nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas CVP IS įregistruotas 

anksčiausiai. Laimėjusiu pasiūlymas pripažįstamas Viešųjų pirkimų įstatymo, Taisyklių bei šių konkurso 

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

sprendimą  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 

nuostatas. 

9.3. Perkančioji organizacija patvirtina pasiūlymų eilę ir priima sprendimą apie laimėjusį 

pasiūlymą tik tada, kai išnagrinėjamos pasiūlymus pateikusių tiekėjų pretenzijos ir ieškiniai, jeigu jų 

gauta, bet ne anksčiau kaip po 3 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie pasiūlymų eilę pateikimo 

tiekėjams CVP IS priemonėmis dienos. Ši nuostata netaikoma, jei pasiūlymą pateikė vienas tiekėjas. 

9.4. Pranešime pirkimą laimėjusiam tiekėjui perkančioji organizacija nurodo laiką, iki kada 

reikia atvykti sudaryti pirkimo sutartį. Konkursą laimėjęs tiekėjas privalo pasirašyti pirkimo sutartį per 

perkančiosios organizacijos nurodytą terminą. Pirkimo sutarčiai pasirašyti laikas gali būti nustatomas 

atskiru pranešimu CVP IS priemonėmis arba nurodomas pranešime apie laimėjusį pasiūlymą. 

9.5. Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu arba CVP IS priemonėmis 

atsisako sudaryti pirkimo sutartį, iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties arba raštu 

atsisako pirkimo sutartį sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, arba jei tiekėjo pateikta 

pirkimo sąlygų 5.19 punkte nurodyta Tiekėjo sąžiningumo deklaracija (sąlygų priedas Nr. 2) yra 

melaginga, tuo atveju perkančioji organizacija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas 

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

9.6. Perkančioji organizacija rekomenduoja tiekėjui, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, 

sutarties tekstą derinti ir ją pasirašyti naudojantis CVP IS priemonėmis. 
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9.7. Sudarant pirkimo sutartį negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo galutinio pasiūlymo kaina 

ir pirkimo dokumentuose bei pasiūlyme nustatytos pirkimo sąlygos. 

 

X. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS 

 

10.1. Pirkimo sutartis negali būti sudaroma, kol nesibaigė Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyti 

tiekėjų pretenzijų ir ieškinio pateikimo terminai (išskyrus kai pirkimas yra mažos vertės arba pasiūlymą 

pateikė tik vienas tiekėjas). Perkančioji organizacija pirkimo sutartį siūlo sudaryti tam tiekėjui, kurio 

pasiūlymas Viešųjų pirkimų įstatymo tvarka pripažintas laimėjusiu. .  

10.2. Ginčų sprendimo tvarka. Ginčai sprendžiami derybų būdu, o nepavykus taip išspręsti 

ginčo, jis bus nagrinėjamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka teisme. 

10.3. Sutarties galiojimas. Sutartis įsigalioja ją pasirašius abiems šalims ir Tiekėjui pateikus 

sutarties įvykdymo užtikrinimą . 

10.4. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus 

tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyti 

principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų 

tarnybos sutikimas. Gali būti kreipiamasi tik dėl tokių pirkimo sutarties sąlygų, kurių keitimo aplinkybių 

atsiradimo pirkimo sutarties šalys negalėjo numatyti pasiūlymo pateikimo metu, aplinkybių negali 

kontroliuoti ir jų kilimo rizikos neprisiėmė nė viena iš pirkimo sutarties šalių. 

10.5. Perkančioji organizacija, turi teisę vienašališkai nutraukti pirkimo sutartį, jeigu tiekėjas 

nevykdo savo įsipareigojimų arba vykdo juos kitomis sąlygomis, negu buvo nurodęs savo pasiūlyme. 

10.6. Sutarties projektas pateikiamas pirkimo sąlygų priede Nr. 3.  
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 Priedas Nr. 1 
 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

Darbai Kiekis Kaina €  

Be PVM 

Senos tvoros išmontavimo darbai (metalinis rėmas su 

vielos tinklo užpildu-1000 x 2500 mm; betoninių stulpų 

2500 x 100 x 100 demontavimas -167 vnt.; senų vartų 

bei vartelių demontavimas-4 vnt.; duobių užtaisymas -3 

m3 žvyro; statybinio laužo išvežimas; trukdančių darbui 

krūmų iškirtimas -5 m3) 

406.37 m  

Naujos tvoros montavimo darbai ( gręžiamas polis 1,5 -

1,7 m gylio (0,16 m diametro); betono medžiagos) 

406.37 m   

Naujos tvoros medžiagos 3D tipo 2500 x 1730 x 4 mm; 

3 vnt. standumo briaunų, tvoros segmentas cinkuotas  

LST 1461:2009 EN ISO , dengtas milteliniu būdu žaliais 

dažais.; tvoros stulpas-60 x 40 x 1,5 x 2300 mm -

cinkuotas, dengtas milteliniu būdu žaliais dažais; 

tvirtinama cinkuotomis apkabomis su nerūdijančio 

metalo varžtais segmentų tvirtinimui prie stulpelių 40 x 

60 ( RAL 6005 ) 

406,37 m  

Nauji dvivėriai vartai ir jų montavimo darbai (4000 x 

1730 x 4 mm ,profilis 40 x 60 x 2 mm, darinėjasi į 

vidinę pusę su segmentiniu užpildu, cinkuoti LST EN 

ISO 1461:2009, dengti milteliniu būdu žaliais dažais su 

įleidžiama spyna, turinčią  ISO 9001 ir ISO 14001 

sertifikatus ir fiksatoriais į žemę, vyriai reguliuojami - 

išsisuka iki 30 mm; vartų kolonų profilis-80 x 80 x 2 

mm). 

2 vnt.  

Nauji varteliai ir jų montavimo darbai (1000 x 1730 x 4 

mm, cinkuoti LST EN ISO 1461:2009, su segmentiniu 

užpildu, dengti milteliniu būdu žaliais dažais, vartelių 

kolonų profilis –60 x 60 x 2 mm , vartelių vyriai 

užsidarantys su spyruokliniu mechanizmu. Varteliai su 

įleidžiama spyna,  turinčią  ISO 9001 ir ISO 14001 

sertifikatus ir darinėjasi į vidinę pusę ). 

 2 vnt.  

                                                                      Iš viso:   

Pastaba: Bendras tvoros aukštis nuo žemės paviršiaus neturi viršyti 1,8 m . 

 

PVM 21 %_______________€ 

VISO  su PVM:____________€ 

Iš viso : suma žodžiu________________________________ 
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2 priedas 

Forma patvirtinta 

Lietuvos Respublikos ūkio ministro  

2010 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 4-258 

 

      

(Tiekėjo pavadinimas) 

 

TIEKĖJO 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 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) 

 

 

(Tiekėjo deklaracijos formos pavyzdys) 

 

Herbas arba prekių ženklas 
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(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 kodas, pirkimo būdas) 

___________________________________________________________________________ , 

skelbtame 

____________________________________________________________________________ 

(Leidinio pavadinimas, kuriame paskelbtas skelbimas apie pirkimą, 

____________________________________________________________________________ , 

data ir numeris ir (arba) nuoroda į CVPIS 

 

nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, taip pat, nėra padaręs 

rimto profesinio pažeidimo (konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės 

aktų pažeidimo), už kurį tiekėjui, kuris yra fizinis asmuo, yra paskirta administracinė nuobauda, o 

tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, 

kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. 

Jeigu pirkime dalyvaujantis tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, pažeidė Lietuvos respublikos 

konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas profesiniu, jeigu nuo 

sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos įstatyme nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos 

praėjo mažiau kaip 3 metai. 

2. Man žinoma, kad jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, 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. 

 

      

(Deklaraciją sudariusio asmens 

pareigų pavadinimas) 

 (Parašas)   (Vardas ir pavardė)   
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3 Priedas 

KIEMO TVOROS ĮRENGIMO DARBŲ RANGOS SUTARTIS NR. KTV 2016 VPIS 

 KAIŠIADORIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „SPINDULYS“ 

 

________________ 

Kaišiadorys 

 

Kaišiadorių lopšelis-darželis „Spindulys“, atstovaujama direktorės Natalijos Raudeliūnienės 

(toliau Užsakovas) ir _________________________, atstovaujama direktoriaus 

___________________________ (toliau – Rangovas), pagal Kaišiadorių lopšelio- darželio “Spindulys“ 

viešųjų pirkimų komisijos protokolą  Nr. ______, sudarėme šią sutartį (toliau – Sutartis). 

 

I. SUTARTIES DALYKAS 

 

1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja atlikti kiemo tvoros  įrengimo darbus objekte adresu 

Maironio g. 45, Kaišiadorys , o užsakovas įsipareigoja sumokėti už atliktus darbus.                                                  

2. Rangovas atlieka darbus savo jėgomis. 

3. Rangovas darbus baigia per 1 mėnesį  nuo sutarties pasirašymo. Sutartis gali būti pratęsta 

vieną kartą, bet ne ilgiau kaip 1 mėnesį. 

4. Visos medžiagos turi atitikti ISO  galiojančius standartus. 

5. Tvora bus tveriama šalia senos gyvatvorės. Trukdant gyvatvorei, visus šalinimo ar krūmų 

perkėlimo darbus turi atlikti rangovas savo sąnaudomis, suderinęs su užsakovu. 

              6. Išvežti statybines atliekas, išskyrus metalines senos tvoros dalis (šios dalys lieka įstaigai). 

             7. Metalines konstrukcijas reikės sudėti į užsakovo nurodytą sandėliavimo vietą.      

8. Tvora demontuojama ir montuojama dvejais  etapais ,eiliškumą nurodo užsakovas. 

 

II. SUTARTIES KAINA, APMOKĖJIMAS UŽ DARBUS 

 

4. Sutarties kaina su PVM ________________€ (____________________________ 

___________________€ centai). 

5. Sutarties kaina, nurodyta 4 punkte, yra galutinė ir apima visas tiesiogines ir netiesiogines 

išlaidas, susijusias su darbų pirkimu. Kainai įtakos neturi darbo užmokesčio ir kitų panašių išlaidų 

išaugimas, bendro kainų lygio kitimas. Sutarties kaina nebus perskaičiuojama dėl jokių priežasčių. Visą 

riziką dėl darbų kainos padidėjimo prisiima rangovas. 

6. Užsakovas už atliktus darbus atsiskaito su Rangovu steigėjui paskyrus finansavimą ,dviemis 

etapais metų bėgyje. Atsiskaitymai vykdomi bankiniu pavedimu. 

7. Atliktų darbų aktus (F-2) ir atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymas (F-3) Rangovas 

pateikia ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 30 dienos. Atliktų darbų aktus pasirašo Rangovas ir 

Užsakovas.  

 

III. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 

 

8. Užsakovas įsipareigoja: 

8.1. Priimti iš Rangovo baigtus darbus ir už juos atsiskaityti; 

8.2. Pareikalauti šalinti trūkumus, nemokėti už nekokybiškai atliktą darbą arba sustabdyti 

darbus, jeigu Rangovas nesilaiko statybos normų ir taisyklių. 

9. Rangovas įsipareigoja: 

9.1. Darbus atlikti laikantis STR ir kitų normų ir taisyklių bei techninės specifikacijos 

reikalavimų.  
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9.2. Laiku ir tinkamai atlikti rangos darbus; 

9.3. Užtikrinti saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimų 

vykdymą. 

9.4. Garantuoti tinkamą statybinių medžiagų, gaminių priėmimą, tikrinti jų atitikties 

dokumentus; 

9.5. Užsakovui paprašius informuoti jį apie darbų eigą, teikti visą su darbų vykdymu susijusią 

informaciją, sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams lankytis objekte. 

9.6. Atlikus darbus sutvarkyti aplinką , atnaujinti  darbų metu pažeistą  žalią veją, atlikti darbus 

tvarkingai, neteršiant teritorijos, išvežti statybos atliekas. 

9.7. Laiku pradėti, atlikti, užbaigti ir perduoti užsakovui visus sutartyje nurodytus darbus ir 

ištaisyti darbo trūkumus.  

9.8. Suteikti atliktiems darbams šias garantijas nurodytiems terminams: pasiūlyme 

nurodytiems darbams - 5 (penkeri) metai; paslėptiems elementams - 10 (dešimt) metų. Rangovas savo 

lėšomis ištaiso defektus, išaiškėjusius per garantinį laikotarpį. 

10. Užsakovas turi teisę, bet kuriuo metu tikrinti darbų atlikimo eigą ir kokybę, nesikišdamas į 

Rangovo ūkinę ir komercinę veiklą. 

11. Užsakovas turi teisę, be Rangovo sutikimo išskaičiuoti, iš pateiktų galutiniam apmokėjimui 

atliktų darbų aktų, susidariusias netesybas.   

12. Užsakovas turi teisę pareikalauti šalinti trūkumus arba sustabdyti darbus, jeigu Rangovas 

nesilaiko statybos normų ir taisyklių. 

 

IV. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 

 

13. Užsakovas: 

13.1. Nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus nustatytuoju laiku, apmokėti Rangovui 

0,02 proc. neapmokėtų darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną; 

13.2. Nutraukęs sutartį dėl nepateisinamos priežasties, moka Rangovui 3% sutartyje nurodytos 

pradinės sutarties kainos baudą ir atlygina rangovui jo turėtas išlaidas. 

14. Rangovas: 

14.1. Nutraukęs sutartį dėl nepateisinamos priežasties, moka Užsakovui 3% sutartyje nurodytos 

pradinės sutarties kainos baudą ir atlygina dėl to Užsakovo patirtus nuostolius; 

14.2. Nepagrįstai uždelsęs darbus pagal sutartį, moka Užsakovui 0,02 proc. sutarties kainos 

dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną ir atlygina dėl to Užsakovo patirtus nuostolius. 

Užsakovas, nustatęs, kad yra nevykdomi sutarties terminai, iš mokėtinų sumų išskaičiuoja delspinigius 

be atskiro įspėjimo. 

                                                                    

V. KITOS SĄLYGOS 

 

15. Užsakovas turi teisę nutraukti sutartį apie tai raštu prieš 5 darbo dienas pranešęs Rangovui: 

15.1. Jeigu Rangovas darbus atlieka nekokybiškai; 

15.2. Jeigu Rangovas nepajėgia vykdyti sutarties įsipareigojimų; 

15.3. Jeigu Rangovas nesilaiko sutartyje nurodyto darbų atlikimo termino, išskyrus atvejus, kai 

darbų vykdyti neleidžia oro sąlygos. 

16. Šalis gali būti visiškai arba iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir 

neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos, nustatytos ir jas patyrusios šalies įrodytos pagal LR 

Civilinį kodeksą, jeigu šalis nedelsiant pranešė kitai šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų 

vykdymui. 

17. Sutartis baigiasi, kai jos įvykdyti neįmanoma arba vykdymas turi būti atidėtas ilgiau nei 

trims savaitėms dėl nenugalimos jėgos, už kurią Šalis neatsako. 

18. Ginčus dėl sutarties vykdymo Šalys turi spręsti derybose, tarpusavio konsultacijose. Jeigu 

ginčo išspręsti nepavyksta, Šalys ginčą sprendžia galiojančių įstatymų nustatyta tvarka tame Lietuvos 

Respublikos teisme, kurio veikimo teritorijai priklauso Užsakovo buveinė. 
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19. Šalys vykdydamos sutartį vadovaujasi LR įstatymais, normatyviniais dokumentais ir kitais 

teisės aktais. 

20. Šalys neturi teisės perduoti savo įsipareigojimų vykdymo tretiesiems asmenims be raštiško 

kitos šalies sutikimo. 

21. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus 

tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyti 

principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų 

tarnybos sutikimas. 

22. Kaina dėl kainų lygio pasikeitimo perskaičiuojama nebus. Pasikeitus mokesčiams kaina 

perskaičiuojama nebus. 

23. Sutartis įsigalioja nuo sutarties pasirašymo datos ir galioja iki visiško sutartinių 

įsipareigojimų įvykdymo. 

24. Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną 

kiekvienai šaliai. Sutarties Šalys pasirašo kiekviename sutarties lape. 

25. Sutarties priedai.  Lokalinė sąmata (priedas Nr. 1). 

 

 

 

VI. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI                                                                                       

Užsakovas: 

 

Kaišiadorių lopšelis darželis „Spindulys“ 

Maironio g. 45 56156 Kaišiadorys 

Įmonės kodas 190502719 

Tel. 8346020234;868614820 

 

 Direktorė Natalija Raudeliūnienė 

 

        _________________ 

                   A.V. 

Rangovas 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ________________ 

                   A.V. 

 

 

 

 


