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 DĖL KVIETIMO TEIKTI PASIŪLYMĄ 

Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, juridinio asmens kodas 301618682, 

(toliau – Perkančioji organizacija), įgyvendindamas 2009–2014 m. Norvegijos finansinio 

mechanizmo  ir Lietuvos Respublikos finansuojamą projektą „Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo 

mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas Marijampolės savivaldybėje“, pagal 2009–

2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos Nr. LT11 „Visuomenės sveikatai skirtos 

iniciatyvos“ priemonę „Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo 

įstaigose gerinimas“, bei vadovaudamasis Perkančiosios organizacijos direktoriaus 2015 m. liepos 13 

d. įsakymu Nr. V1-121 patvirtintomis Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 

supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis, kviečia Jūsų įmonę dalyvauti konkurse ir pateikti 

pasiūlymą dėl rizikos veiksnių ir aplinkos įvertinimo komunikacijos ir ugdymo darbo priemonių 

pagal Perkančiosios organizacijos direktoriaus 2015 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. V1-205 

patvirtintas Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuro vykdomo rizikos veiksnių ir 

aplinkos įvertinimo komunikacijos ir ugdymo darbo priemonių supaprastinto mažos vertės konkurso  

sąlygas. 

PRIDEDAMA. Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuro vykdomo rizikos 

veiksnių ir aplinkos įvertinimo komunikacijos ir ugdymo darbo priemonių supaprastinto  mažos 

vertės konkurso sąlygos, 31 lapas. 
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1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1.1. Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (toliau – Perkančioji organizacija), 

įgyvendindamas pagal 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos Nr. LT11 

„Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“  priemonę „Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo 

mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas“ 2009–2014 m. Norvegijos finansinio 

mechanizmo  ir Lietuvos Respublikos finansuojamą projektą  „Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo 

mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas Marijampolės savivaldybėje“, vykdo 

supaprastinto kokurso mažos vertės pirkimą, kurio metu numato pirkti rizikos veiksnių ir aplinkos 

įvertinimo komunikacijos ir ugdymo darbo priemones (toliau – Pirkimas). 

1.2. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo aktualia 

redakcija (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas), Perkančiosios organizacijos Centrinėje viešųjų pirkimų 

informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) paskelbtomis supaprastintųjų viešųjų pirkimų taisyklėmis, 

patvirtintomis Perkančiosios organizacijos direktoriaus 2015 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. V1-121, 

(toliau – Taisyklės), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais viešuosius pirkimus 

reglamentuojančiais teisės aktais bei šiomis konkurso sąlygomis (toliau – Konkurso sąlygos). 

1.3. Vartojamos pagrindinės sąvokos atitinka Viešųjų pirkimų įstatyme ir Taisyklėse apibrėžtas 

sąvokas. 

1.4. Viešąjį pirkimą (toliau – pirkimas) atlieka Perkančiosios organizacijos nuolatinė viešųjų 

pirkimų komisija (toliau – Komisija).  

1.5. Konkurso dokumentai (Konkurso sąlygos, jų paaiškinimai, patikslinimai, papildymai, 

pakeitimai) skelbiami CVP IS (https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/) kartu su skelbimu apie Konkursą.  

1.6. Konkurso dokumentai (Konkurso sąlygos, jų paaiškinimai, patikslinimai, papildymai, 

pakeitimai) skelbiami CVP IS (https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/) kartu su skelbimu apie Konkursą 

skelbiami ir Perkančiosios organizacijos tinklalapyje (www.marijampolesvsb.lt). 

1.7. Pirkimas vykdomas elektroniniu būdu CVP IS priemonėmis. Perkančioji organizacija 

neteikia tiekėjams pirkimo dokumentų popierinio varianto. Tiekėjai turėtų atidžiai stebėti CVP IS 

talpinamus pirkimo dokumentų paaiškinimus bei papildymus. 

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

pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų. Priimant 

sprendimus dėl pirkimo sąlygų, vadovaujamasi racionalumo principu. 

1.9. Konkurse gali dalyvauti kiekvienas ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis 

asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė – galintis 

pasiūlyti ar siūlantis prekes (toliau – tiekėjas, dalyvis). 

1.10.  Įgalioti asmenys palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais yra:  

1.10.1. Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Projekto vadovė Lina 

Laukaitienė, Lietuvininkų g. 18, LT-68300 Marijampolė, tel. (8 343) 59213, faksas (8 343) 50918, el. 

paštas  l.laukaitiene@marijampolesvsb.lt; 

1.10.2. Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras,  projekto koordinatorė Ilma 

Lementauskienė,  Lietuvininkų g. 18, LT-68300 Marijampolė, tel. (8 343) 59213, faksas (8 343) 50918, 

el. paštas i.lementauskiene@marijampolesvsb.lt. 
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2. PIRKIMO OBJEKTAS IR REIKALAVIMAI PASIŪLYMO TURINIUI 

2.1. Pirkimo objektas – rizikos veiksnių ir aplinkos įvertinimo komunikacijos ir ugdymo darbo 

priemonės: magnetų rinkinys "Rūkymo žala"-13 vnt., magnetų rinkinys "Alkoholio žala"-13 vnt., 

magnetų rinkinys "Mergaičių brendimas"-11vnt., magnetų rinkinys "Berniukų brendimas"-11 vnt., 

magnetų rinkinys "Emocinė sveikata"-24 vnt., „Maitinkis sveikai“ organinio stiklo stendas su 

dirbtiniais maisto produktais-13 vnt., magnetų rinkinys „ Maitinkis sveikai“-13 vnt., antsvorį 

imituojanti liemenė (vaikiškas dydis)-9 vnt., modelių rinkinys: riebalų gumulėlis ir raumenų masė -15 

vnt., 3-D stovas „Narkotikų vartojimo padariniai“ -15 vnt.,  3-D stendas „Piktnaudžiavimo alkoholiu 

padariniai“ -2 vnt.,  3D rūkymo pasėkmių stendas-2vnt.,  dantų modelis su dantų šepetėliu-9 vnt., 

modelių rinkinys: sveikas ir „negyvas” plautis-15 vnt., liemenė Heimlicho manevro mokymams-15 

vnt., rinkinys: mikroorganizmai maišelyje, UV žibintuvėlis-13 vnt., menstruacijų ciklo modelis-13 vnt., 

žaidimas „Apsauginio šalmo svarba“-27 vnt., girtumo akiniai- 14 vnt., dervų modelis- 15 vnt., 

užsikimšusios arterijos modelis-15 vnt., mitybos kamuolys- 13 vnt., rinkinys "Kelio ženklai A+“-13 

vnt., modelis „Greito maisto riebalai mėgintuvėliuose“-20 vnt.) (toliau – Prekės). Pirkimas 

neskirstomas į atskiras pirkimo dalis. Išsamus Pirkimo objekto aprašymas ir kiekiai pateikiami 

Konkurso sąlygų priede Nr. 1 (Techninė specifikacija pateikiama prie Konkurso sąlygų ir yra 

neatskiriama jų dalis). 

2.2.  Alternatyvūs pasiūlymai nebus priimami. 

2.3. Dalyvavimas konkurse reiškia sutikimą su privalomais konkurso sąlygų ir patikslinimų 

reikalavimais. 

2.4. Tiekėjo pasiūlymas turi atitikti visus konkurso sąlygose ir jų prieduose pateiktus 

reikalavimus bei pasiūlymo rengimo metu perkančiosios organizacijos pateiktus konkurso sąlygų 

paaiškinimus bei patikslinimus (jei tokių bus), paskelbtus CVP IS sistemoje.  

2.5.  Į siūlomą kainą turi būti įtrauktos tiekėjo siūlomos nuolaidos, PVM, akcizai, mokesčiai ir 

visi kiti kainos elementai. 

2.6. Rizikos veiksnių ir aplinkos įvertinimo komunikacijos ir ugdymo darbo priemonės 

Perkančiajai organizacijai turi būti pristatytos  ne vėliau kaip per 45 kalendorines dienas nuo  sutarties 

pasirašymo dienos. Tiekėjas gali paprašyti pratęsti Prekių pristatymo terminą esant priežastims, dėl 

kurių Prekių pristatymas laiku tampa neįmanomas – t.y. dėl nenugalimos jėgos (force majeure) 

aplinkybių. 

           

3. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI 

3.1. Tiekėjai, dalyvaujantys Konkurse, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus 

ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus: 

Eil. 

Nr. 

Minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai 

tiekėjui 

Dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti 

tiekėjai, siekiantys įrodyti, kad jų kvalifikacija 

atitinka keliamus reikalavimus 

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 

Išrašai iš teismų sprendimų, jei tokie yra, ar 

Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos 

Respublikos vidaus reikalų ministerijos išduota 

pažyma, ar valstybės įmonės Registrų centro 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta  

tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis 

jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus 

duomenis, ar jiems tolygus šalies, kurioje 

registruotas kandidatas ar dalyvis, ar šalies, iš 



 

 

Eil. 

Nr. 

Minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai 

tiekėjui 

Dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti 

tiekėjai, siekiantys įrodyti, kad jų kvalifikacija 

atitinka keliamus reikalavimus 

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. 

kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar 

viešojo administravimo institucijos išduotas 

dokumentas, liudijantis, kad nėra nurodytų 

pažeidimų. 

Nurodytas dokumentas turi būti  išduotas ne 

anksčiau nei 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo 

termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas 

anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis 

nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks 

dokumentas yra priimtinas. 

Pateikiamas skenuotas dokumentas 

elektronine forma. 

3.1.2. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba 

tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, 

turintis balsų daugumą juridinio asmens 

dalyvių susirinkime, neturi neišnykusio ar 

nepanaikinto teistumo už nusikalstamą 

bankrotą.  

Išrašai iš teismų sprendimų, jei tokie yra, arba 

Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos 

Respublikos vidaus reikalų ministerijos išduota 

pažyma, patvirtinanti jungtinius kompetentingų 

institucijų tvarkomus duomenis, ar jiems tolygus 

šalies, kurioje registruotas kandidatas ar dalyvis, 

ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos 

teismo ar viešojo administravimo institucijos 

išduotas dokumentas, liudijantis, kad nėra 

nurodytų pažeidimų. 

Jei tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, 

turintis balsų daugumą juridinio asmens 

susirinkime, yra juridinis asmuo arba jei 

paprastosios balsų daugumos juridinio asmens 

dalyvių susirinkime neturi nei vienas fizinis 



 

 

Eil. 

Nr. 

Minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai 

tiekėjui 

Dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti 

tiekėjai, siekiantys įrodyti, kad jų kvalifikacija 

atitinka keliamus reikalavimus 

asmuo, tiekėjas pateikia laisvos formos raštą, 

pasirašytą tiekėjo ar jo įgalioto asmens, 

patvirtinantį atitinkamas aplinkybes. 

Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne 

anksčiau nei 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo 

termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas 

anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis 

nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks 

dokumentas yra priimtinas. 

Pateikiamas skenuotas dokumentas 

elektronine forma. 

3.1.3. Tiekėjas nebankrutuojantis 

(nebankrutavęs), nelikviduojamas, 

nerestruktūrizuojamas, su kreditoriais 

nesudaręs taikos sutarties (tiekėjo ir 

kreditorių susitarimas tęsti tiekėjo veiklą, 

kai tiekėjas prisiima tam tikrus 

įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo 

reikalavimus atidėti, sumažinti ar 

atsisakyti), nesustabdęs ar neapribojęs 

savo veiklos, arba jo padėtis pagal šalies, 

kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia 

pati ar panaši.  

1.Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, registruotas 

Lietuvos Respublikoje, pateikia Valstybės 

įmonės Registrų centro išduotą išrašą ar šios 

įmonės Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį 

jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus 

duomenis nurodytoms aplinkybėms įrodyti, arba 

teismo išduotą išrašą iš teismo sprendimo, jei 

toks yra. 

Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas 

Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama 

pateikti aukščiau nurodytų dokumentų. 

Perkančioji organizacija tikrina paskutinės 

pasiūlymų pateikimo termino dienos, nurodytos 

skelbime apie pirkimą, duomenis. 

Kitos valstybės tiekėjas pateikia šalies, kurioje 

yra registruotas tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis 

atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo 

administravimo institucijos išduotą pažymą.  

Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne 

anksčiau nei 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo 

termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas 

anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis 

nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks 

dokumentas yra priimtinas. 

Pateikiamas skenuotas dokumentas 

elektronine forma. 

2. Tiekėjo deklaracija (pirkimo sąlygų 3 priede 

pateikiamas tiekėjo deklaracijos formos 

pavyzdys), kad tiekėjas su kreditoriais nėra 

sudaręs taikos sutarties, nesustabdęs ar 

neapribojęs savo veiklos. 

Pateikiamas skenuotas dokumentas 

elektronine forma. 



 

 

Eil. 

Nr. 

Minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai 

tiekėjui 

Dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti 

tiekėjai, siekiantys įrodyti, kad jų kvalifikacija 

atitinka keliamus reikalavimus 

3.1.4. Tiekėjas turi teisę vykdyti ir plėtoti 

komercinę veiklą. Profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės 

įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta 

toje valstybėje narėje, kurioje tiekėjas 

registruotas, ar priesaikos deklaracija, liudijanti 

tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla. Lietuvos 

Respublikoje registruotas tiekėjas pateikia: 

valstybės įmonės Registrų centro išduotą 

juridinių asmenų registro išplėstinį išrašą* arba 

trumpąjį išrašą* ir įstatus (aktualią įstatų 

redakciją), asmuo, besiverčiantis veikla turint 

verslo liudijimą, – verslo liudijimą. 

*Nurodytas dokumentas turi būti  išduotas ne 

anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo 

termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas 

anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis 

nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks 

dokumentas yra priimtinas. 

Pateikiamas skenuotas dokumentas 

elektronine forma. 

3.1.5. 

 

Tiekėjas  per paskutinius 36 (trisdešimt 

šesis) mėnesius arba per tą laiką nuo 

tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas 

vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) yra 

įvykdęs ar vykdantis  bent 1 (vieną) 

tiekimo sutartį, kurios objektas susijęs su 

sveikatinimo, žalingų įpročių prevencijai 

skirtų priemonių pardavimu ir kurios 1 

(vienos) vertė  ar vykdomos sutarties 

įvykdyta dalis yra ne mažesnė kaip 30 

000,00 Eur (trisdešimt tūkstančių) be 

PVM. 

Laisvos formos raštas dėl įvykdytos sutarties, 

nurodant pagal sutartį tiektų prekių trumpą 

aprašymą, sutarties pasirašymo datą (metai, 

mėnuo) sutarties įvykdymo datą (metai, mėnuo), 

sutarties vertę (EUR be PVM) ir prekių pirkėjus 

bei jų kontaktus, neatsižvelgiant į tai, ar jie yra 

perkančiosios organizacijos, ar ne. 

Pateikiamas skenuotas dokumentas 

elektorninėje formoje. 

arba 

Pirkėjo rekomendacija apie įvykdytą pirkimą: 

prekės pristatytos laiku, kokybiškos ir t.t 

Pateikiamas skenuotas dokumentas 

elektorninėje formoje 

2. Pastabos: 

3.2.1. Perkančioji organizacija pasilieka sau teisę prašyti dokumentų originalų; 

3.2.2. Perkančioji organizacija pripažįsta kitose valstybėse išduotus lygiaverčius minimalius 

kvalifikacijos reikalavimus įrodančius dokumentus; 

3.2.3. jeigu tiekėjas dėl pateisinamų priežasčių negali pateikti Perkančiosios organizacijos 

reikalaujamų dokumentų, jis turi teisę vietoje jų pateikti kitus Perkančiajai organizacijai priimtinus 

dokumentus ar informaciją, kurie patvirtintų, kad tiekėjo kvalifikacija atitinka keliamus reikalavimus; 

3.2.4. jeigu tiekėjas negali pateikti Konkurso sąlygose nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje 

šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų Konkurso 



 

 

sąlygose keliamų reikalavimų, jie gali būti pakeisti priesaikos deklaracija arba šalyse, kuriose ji 

netaikoma, – oficialia tiekėjo deklaracija, kurią jis yra pateikęs kompetentingai teisinei arba 

administracinei institucijai, notarui arba kompetentingai profesinei ar prekybos organizacijai savo 

kilmės šalyje arba šalyje, iš kurios jis atvyko; 

3.2.5. užsienio valstybių tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai legalizuojami 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl 

dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir 1961 m. 

spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo, 

išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus 

dokumentas yra atleistas nuo legalizavimo ir (ar) tvirtinimo žymos (Apostille). 

3.3. Tiekėjas turi atitikti visus 3.1.1 – 3.1.6 punktuose nustatytus minimalius kvalifikacinius 

reikalavimus. 

3.4. Jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių Konkurso sąlygų 3.1.1, 3.1.2 ir 3.1.3 

punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti kiekvienas ūkio subjektų grupės narys 

atskirai, o šių Konkurso sąlygų  3.1.4.  ir 3.1.5. punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi 

atitikti bent vienas ūkio subjektų grupės narys arba visi ūkio subjektų grupės nariai kartu. 

3.4.1. Konkurso sąlygų  3.1.4. punkto reikalavimus turi atitikti tie ūkio subjektų grupės nariai, 

kurių prisiimtoms prievolėms pagal pirkimo sutartį vykdyti reikia turėti profesinį civilinės atsakomybės 

draudimą bei atitinkamus dokumentus verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti. 

3.5. Perkančioji organizacija reikalauja, kad tiekėjas savo pasiūlyme nurodytų, kokius subtiekėjus 

ir kokiai pirkimo daliai (apimtis pinigine išraiška ir dalis procentais) atlikti jis ketina pasitelkti. Šis 

reikalavimas nekeičia pagrindinio tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti sutarties įvykdymo. 

Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti subtiekėjų sutikimą dalyvauti pirkime.  

3.6. Vietoje 3.1.4 punkte nurodytų dokumentų (valstybės įmonės Registrų centro išduoto juridinių 

asmenų registro išplėstinio išrašo arba trumpojo išrašo ir įstatų (aktualios įstatų redakcijos), ar verslo 

liudijimo (taikoma asmeniui, besiverčianciam veikla turint verslo liudijimą)) tiekėjas gali pateikti 

Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar kompetentingos užsienio 

institucijos išduotos pažymos kopiją jei jos išduota pažyma patvirtina atitikimą aukščiau nustatytiems 

reikalavimams. Perkančioji organizacija turi teisę paprašyti tiekėjo, kad jis pristatytų pažymos 

originalą. 

3.7. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, neatsižvelgiant į tai, kokio teisinio 

pobūdžio yra jų ryšiai. Šiuo atveju tiekėjas privalo įrodyti Perkančiajai organizacijai, kad vykdant 

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

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

sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį. Tokiomis pačiomis sąlygomis ūkio subjektų grupė gali 

remtis ūkio subjektų grupės dalyvių arba kitų ūkio subjektų pajėgumais. 

3.8. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, reikiamus visų ūkio subjektų grupės narių 

kvalifikaciją įrodančius dokumentus teikia tik ūkio subjektas, atstovaujantis ūkio subjektų grupei ir 

rengiantis bendrą pasiūlymą. 

3.9. Pasiūlyme turi būti tiekėjo, ūkio subjektų grupės narių, jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų 

grupė, subtiekėjų reikalaujamus kvalifikacijos kriterijus pagrindžiantys dokumentai. 

3.10. Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo tvarka – bus tikrinama kiekvieno tiekėjo kvalifikacija, ar 

tiekėjas atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus minimalius kvalifikacinius reikalavimus.  

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

melagingą informaciją, kurią Perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis 

priemonėmis. 

4. ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE 

4.1. Pasiūlymą gali pateikti ūkio subjektų grupė. Ūkio subjektų grupė, teikianti bendrą pasiūlymą, 

privalo pateikti jungtinės veiklos sutartį.  



 

 

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

vykdant su Perkančiąja organizacija numatomą sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis 

bendroje sutarties vertėje. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidariąją 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 vertinimu 

susijusią informaciją). 

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

pripažinus geriausiu ir pasiūlius sudaryti pirkimo sutartį, ši ūkio subjektų grupė įgytų tam tikrą teisinę 

formą. 

5. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS 

5.1. 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. 

5.2. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą-individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. 

Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant 

kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti. Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių 

pasiūlymų.  

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

pasiekiamoje adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt. Pasiūlymai, pateikti popierinėje formoje 

(vokuose) arba ne perkančiosios organizacijos nurodytomis elektroninėmis priemonėmis, bus atmesti 

kaip neatitinkantys pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. 

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

dokumentai yra išduoti kita kalba, turi būti pateiktas tinkamas vertimas į lietuvių kalbą. Tinkamai 

patvirtintu laikomas vertimas, patvirtintas vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu, o tuo atveju kai 

vertimą atlieka tiekėjo vertėjas – vertėjo parašas ir įmonės antspaudas. Vertimas pateikiamas skenuotas 

elektronine forma. 

5.5. Tiekėjo pasiūlymą sudaro pateiktų dokumentų elektroninėje formoje CVP IS priemonėmis 

visuma: 

5.5.1. užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal Konkurso sąlygų 2 priedą;  

5.5.2. minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiantys dokumentai; 

5.5.3. jungtinės veiklos sutartis (jei reikalaujama); 

5.5.4. kita pirkimo dokumentuose nurodyta ir prašoma pateikti informacija (jei reikalaujama). 

5.6. Visi tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus įrodantys bei visi kiti pasiūlyme pateikiami 

dokumentai turi būti pateikti elektroninėje formoje, t.y. tiesiogiai suformuoti elektroninėmis 

priemonėmis arba pateikiant nuskenuotus dokumentų originalus. Rekomenduojame reikalaujamus 

dokumentus elektroninėje formoje pateikti sujungiant juos prie pasiūlymo į vieną elektroninį 

dokumentą. 

5.7. Tiekėjas savo pasiūlymą privalo parengti užpildydamas pasiūlymo formą (žr. Konkurso 

sąlygų 2  priedą) ir pateikdamas kitus reikalingus dokumentus CVP IS elektroninėmis priemonėmis. 

Pasiūlymo kaina turi būti pateikiama elektroniniu būdu: suformuojama pasiūlymo kaina betarpiškai 

nurodant CVP IS lange „Mano pasiūlymas“ lentelės dalyje (nuorodoje) „Siūloma kaina“ (nurodoma 

pasiūlymo kaina su PVM ir visais kitais mokesčiais) prieš pateikiant pasiūlymą CVP IS priemonėmis 

Perkančiajai organizacijai. 

5.8. Pasiūlymuose nurodoma kaina pateikiama eurais. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta 

į visus šių sąlygų priede Nr. 1 nurodytus kiekius, į pirkimo objekto aprašymą ir pan. Į kainą turi būti 

įskaityti visi mokesčiai (taip pat PVM) ir visos tiekėjo išlaidos.  

5.9. Tiekėjai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali 

(tokią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų 



 

 

aspektai). Perkančioji organizacija 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. 

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

priemonėmis visuma.  

5.11. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki šio Konkurso skelbime nurodyto termino (Lietuvos 

Respublikos laiku). Vėliau pateikti pasiūlymai nepriimami. 

5.12. Pasiūlymas galioja jame tiekėjo nurodytą laiką. Pasiūlymas turi galioti ne mažiau 60 dienų 

nuo Konkurso skelbime nurodyto galutinio pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jeigu pasiūlyme 

nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta Konkurso 

dokumentuose. 

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

pasiūlymų pateikimo terminą perkančioji organizacija praneša visiems tiekėjams CVP IS priemonėmis.  

5.14. 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. 
 

6. PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMO IR PIRKIMO SUTARTIES ĮVYKDYMO 

UŽTIKRINIMO REIKALAVIMAI 

 

6.1. Perkančioji organizacija nereikalauja kartu su pasiūlymu pateikti pasiūlymo galiojimo 

užtikrinimo. 

7.  KONKURSO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMAI, PATIKSLINIMAI, PAKEITIMAI 

7.1. Perkančiosios organizacijos ir tiekėjų paklausimai ir atsakymai vieni kitiems, atliekant 

viešųjų pirkimų procedūras, turi būti lietuvių kalba. Perkančioji organizacija visus gautus klausimus ir 

visus atsakymus į juos, visus kitus Konkurso sąlygų paaiškinimus ir patikslinimus skelbs CVP IS, kur 

yra skelbiami visi šio Konkurso dokumentai. 

7.2. Bet kokia informacija, Konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas Perkančiosios 

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

7.3. Perkančioji organizacija atsako į kiekvieną tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti Konkurso 

sąlygas, jeigu prašymas gautas ne vėliau nei prieš 5 (penkias) darbo dienas iki pasiūlymų pateikimo 

termino pabaigos. 

7.4. Perkančioji organizacija į gautą prašymą paaiškinti Konkurso sąlygas atsako ne ilgiau nei 

per 3 (tris) darbo dienas nuo jo gavimo dienos. Perkančioji organizacija, CVP IS susirašinėjimo 

priemonėmis atsakydama tiekėjui, kartu CVP IS susirašinėjimo priemonėmis siunčia paaiškinimus ir 

visiems kitiems prie Konkurso CVP IS prisijungusiems tiekėjams, bet nenurodo, iš ko gavo prašymą 

paaiškinti Konkurso sąlygas. Atsakymas siunčiamas taip, kad prie Konkurso CVP IS prisijungę tiekėjai 

jį gautų ne vėliau nei likus 2 (dvi) darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. 

7.5. Jei Perkančioji organizacija nespėja parengti atsakymo į prašymą paaiškinti Konkurso 

sąlygas ir CVP IS susirašinėjimo priemonėmis išsiųsti jo prie Konkurso CVP IS prisijungusiems 

tiekėjams ir paskelbti CVP IS ne vėliau nei likus 2 (dviem) darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo 

termino pabaigos, Perkančioji organizacija pasiūlymų pateikimo terminą pratęsia protingumo kriterijų 

atitinkančiam terminui, per kurį tiekėjai, rengdami pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į paaiškinimus. Apie 

pasiūlymų pateikimo termino pratęsimą Perkančioji organizacija CVP IS susirašinėjimo priemonėmis 



 

 

praneša prie Konkurso CVP IS prisijungusiems tiekėjams, pranešimą apie tai patalpina CVP IS, ten pat, 

kur skelbiami ir Konkurso dokumentai, bei paskelbia skelbimą apie Konkurso skelbimo patikslinimą – 

pasiūlymų pateikimo termino pratęsimą. 

7.6. Nesibaigus Konkurso pasiūlymų pateikimo terminui, Perkančioji organizacija savo 

iniciatyva turi teisę paaiškinti (patikslinti) Konkurso sąlygas. Perkančioji organizacija tokius 

paaiškinimus (patikslinimus) CVP IS susirašinėjimo priemonėmis išsiunčia visiems prie Konkurso 

CVP IS prisijungusiems tiekėjams ir patalpina CVP IS  ne vėliau nei likus 2 (dviem) darbo dienoms iki 

pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. 

7.7. Jeigu Perkančioji organizacija negali Konkurso sąlygų paaiškinimų (patikslinimų) pateikti 

taip, kad visi kandidatai juos gautų ne vėliau nei likus 2 (dviem) darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo 

termino pabaigos, Perkančioji organizacija pasiūlymų pateikimo terminą pratęsia protingumo kriterijų 

atitinkančiam terminui, per kurį tiekėjai, rengdami pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į šiuos paaiškinimus 

(patikslinimus) ir tinkamai parengti pasiūlymus. Apie pasiūlymų pateikimo termino pratęsimą 

Perkančioji organizacija CVP IS susirašinėjimo priemonėmis praneša prie Konkurso CVP IS 

prisijungusiems tiekėjams, pranešimą apie tai patalpina CVP IS, ten pat, kur skelbiami ir Konkurso 

dokumentai, bei paskelbia skelbimą apie Konkurso skelbimo patikslinimą – pasiūlymų pateikimo 

termino pratęsimą. Paskelbus skelbimą apie Konkurso skelbimo patikslinimą, Perkančioji organizacija 

Konkurso sąlygų paaiškinimus (patikslinimus) CVP IS susirašinėjimo priemonėmis išsiunčia visiems 

prie Konkurso CVP IS prisijungusiems tiekėjams ir patalpina CVP IS, ten pat, kur skelbiami ir 

Konkurso dokumentai.  

7.8. Tuo atveju, kai patikslinant Konkurso sąlygas, reikia patikslinti ir Konkurso skelbimą, 

Perkančioji organizacija atitinkamai patikslina skelbimą apie Konkursą ir paskelbia skelbimą apie 

Konkurso skelbimo patikslinimą ir, jei reikia, pratęsia pasiūlymų pateikimo terminą protingumo 

kriterijų atitinkančiam terminui, per kurį tiekėjai, rengdami pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į 

patikslinimus. Apie pasiūlymų pateikimo termino pratęsimą Perkančioji organizacija CVP IS 

susirašinėjimo priemonėmis praneša prie Konkurso CVP IS prisijungusiems tiekėjams, pranešimą apie 

tai patalpina CVP IS, ten pat, kur skelbiami ir Konkurso dokumentai, bei paskelbia skelbimą apie 

Konkurso skelbimo patikslinimą. Paskelbus skelbimą apie Konkurso sąlygų patikslinimą, Perkančioji 

organizacija Konkurso sąlygų patikslinimus CVP IS susirašinėjimo priemonėmis išsiunčia visiems prie 

Konkurso CVP IS prisijungusiems tiekėjams ir patalpina CVP IS, ten pat, kur skelbiami ir Konkurso 

dokumentai.   

7.9. Perkančioji organizacija, atsakydama į tiekėjų prašymus paaiškinti Konkurso sąlygas, 

paaiškindama ar patikslindama pirkimo dokumentus, garantuoja užtikrinti tiekėjų anonimiškumą, t. y. 

užtikrina, kad tiekėjas nesužinotų kitų Konkurso procedūrose dalyvaujančių tiekėjų pavadinimų ir kitų 

rekvizitų. 

7.10. Perkančioji organizacija nerengs susitikimų su tiekėjais dėl Konkurso dokumentų 

paaiškinimų. 

8. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪRA 

8.1. Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais vyks Perkančiosios 

organizacijos Komisijos posėdyje 2015 m. gruodžio 18 d. 10 val. 00 min. Lietuvos laiku adresu 

Lietuvininkų g.18, LT-68300 Marijampolė. 

8.2. Pradinio susipažinimo su elektroninėmis priemonėmis gautais pasiūlymais procedūroje turi 

teisę dalyvauti visi pasiūlymus pateikę dalyviai arba jų įgalioti atstovai, taip pat viešuosius pirkimus 

kontroliuojančių institucijų atstovai. Prieš prasidedant šiai procedūrai Komisijai turi būti pateiktas 

teisės aktų reikalavimus atitinkantis įgaliojimas dalyvauti šioje procedūroje. Įgaliojimas nereikalingas, 

kai vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje dalyvauja: 

8.2.1. pasiūlymą pateikęs fizinis asmuo; 

8.2.2. pasiūlymą pateikusio juridinio asmens vadovas; 

8.2.3. pasiūlymą pateikusios ūkio subjektų grupės nariai (jungtinės veiklos sutarties šalys): 



 

 

fiziniai asmenys bei juridinių asmenų vadovai. 

8.3. Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje dalyvaujantiems dalyviams ar jų įgaliotiems 

atstovams skelbiama: 

8.3.1. pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas; 

8.3.2. nurodyta Konkurso objekto pasiūlymo galutinė kaina (2 priedo „Pasiūlymo forma” ) ir 

pranešama, ar pasiūlymas pateiktas Perkančiosios organizacijos nurodytomis priemonėmis. Ši 

informacija pateikiama ir posėdyje nedalyvavusiems, tačiau pageidavimą gauti informaciją 

pareiškusiems, pasiūlymus pateikusiems tiekėjams. Tuo atveju, kai pasiūlymo formoje (2 priedas) 

nurodyta skaičiais išreikšta Konkurso pasiūlymo kaina su PVM neatitinka žodžiais nurodytos galutinės 

pasiūlymo kainos su PVM, teisinga laikoma žodžiais nurodyta galutinė tos pirkimo objekto dalies 

pasiūlymo kaina su PVM. 

8.4. Kiekvienas pradinio susipažinimo su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais procedūroje 

dalyvaujantis dalyvis ar jo įgaliotas atstovas turi teisę asmeniškai susipažinti su viešai perskaityta 

informacija, tačiau supažindindama su šia informacija, Perkančioji organizacija negali atskleisti tiekėjo 

pasiūlyme esančios konfidencialios informacijos, kurią nurodė tiekėjas. 

8.5. Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje paskelbta informacija pateikiama ir pasiūlymus 

pateikusiems, bet posėdyje nedalyvavusiems, tačiau pageidavimą gauti informaciją CVP IS 

susirašinėjimo priemonėmis raštu pareiškusiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams. Bent vienam 

pasiūlymą pateikusiam tiekėjui pateikus rašytinį prašymą, Perkančioji organizacija visiems pasiūlymus 

pateikusiems tiekėjams ne ilgiau nei per 3 (tris) darbo dienas CVP IS susirašinėjimo priemonėmis raštu 

praneša šią informaciją apie visus pateiktus pasiūlymus: 

8.5.1. pasiūlymus pateikusių dalyvių pavadinimai; 

8.5.2. pateiktų pasiūlymų nurodytos galutinės kainos su PVM; 

8.5.3. ar pasiūlymai pateikti Perkančiosios organizacijos nurodytomis CVP IS priemonėmis. 

9. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS TIKRINIMAS, PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS, 

VERTINIMAS IR PALYGINIMAS, PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS 

9.1. Dalyvių kvalifikacijos duomenys, pateikti pasiūlymai ir pasiūlytos kainos nagrinėjami 

konfidencialiai, dalyviams arba jų atstovams nedalyvaujant. 

9.2. Komisija tikrina tiekėjų atitiktį Konkurso sąlygose nustatytiems minimaliems kvalifikacijos 

reikalavimams, vertindama dalyvių pateiktus kvalifikaciją įrodančius dokumentus ir duomenis. Jeigu 

Komisija nustato, kad tiekėjo pateikti kvalifikacijos duomenys yra neišsamūs arba netikslūs, 

Perkančioji organizacija privalo raštu CVP IS susirašinėjimo priemonėmis prašyti tiekėjo juos papildyti 

arba paaiškinti per Perkančiosios organizacijos nurodytą terminą. Jeigu Perkančiosios organizacijos 

prašymu tiekėjas nepatikslina pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją, 

Perkančioji organizacija tokį pasiūlymą atmeta. 

9.3. Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio tiekėjo atitikties Konkurso 

sąlygose nustatytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams. Perkančioji organizacija kiekvienam 

iš jų nedelsdama, bet ne vėliau nei per 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos, raštu CVP 

IS susirašinėjimo priemonėmis praneša apie šio patikrinimo rezultatus, pagrįsdama priimtus 

sprendimus. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie tiekėjai, kurių kvalifikacija 

atitinka Perkančiosios organizacijos keliamus minimalius kvalifikacijos reikalavimus. 

9.4. Jeigu Komisija, tikrindama Konkurso pasiūlymą ir jo pateikimą nustato, kad dalyvis pateikė 

netikslius, neišsamius Konkurso dokumentuose nurodytus kartu su pasiūlymu teikiamus dokumentus: 

tiekėjo įgaliojimą asmeniui pasirašyti pasiūlymą ar jungtinės veiklos sutartį, jei pasiūlymą teikia ūkio 

subjektų grupė, arba šių dokumentų nepateikė, Perkančioji organizacija privalo raštu CVP IS 

susirašinėjimo priemonėmis paprašyti dalyvio patikslinti, papildyti arba pateikti šiuos dokumentus per 

Perkančiosios organizacijos nustatytą protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 3 (trys) darbo 

dienos nuo prašymo išsiuntimo iš Perkančiosios organizacijos dienos. Jei dalyvis per Perkančiosios 

organizacijos nustatytą terminą nepatikslina, nepapildo ar nepateikia pirkimo dokumentuose nurodytų 



 

 

kartu su pasiūlymu teikiamų dokumentų: tiekėjo įgaliojimo asmeniui pasirašyti pasiūlymą ar jungtinės 

veiklos sutarties, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, šio dalyvio pasiūlymas atmetamas. 

9.5. Jeigu pateiktame Konkurso pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos 

apskaičiavimo klaidų, Perkančioji organizacija privalo raštu CVP IS susirašinėjimo priemonėmis 

paprašyti tiekėjų per jos nurodytą terminą ištaisyti Konkurso pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, 

nekeičiant pradinio susipažinimo su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais posėdžio metu 

užfiksuotos galutinės Konkurso pasiūlymo kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines 

klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti galutinės Konkurso pasiūlymo kainos sudedamųjų dalių arba 

papildyti galutinę pasiūlymo kainą naujomis dalimis. Jei tiekėjas per Perkančiosios organizacijos 

nurodytą terminą neištaiso aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškina Konkurso pasiūlymo, jo Konkurso 

pasiūlymas laikomas neatitinkančiu Konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų ir yra atmetamas. 

9.6. Kai pateiktame Konkurso pasiūlyme nurodoma neįprastai maža pasiūlymo kaina, Perkančioji 

organizacija privalo raštu CVP IS susirašinėjimo priemonėmis dalyvio paprašyti per Perkančiosios 

organizacijos nurodytą terminą pateikti neįprastai mažos Konkurso pasiūlymo kainos pagrindimą, 

įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą. Perkančioji organizacija turi įvertinti riziką, ar 

dalyvis, kurio pasiūlyme nurodyta neįprastai maža kaina, sugebės tinkamai įvykdyti sutartį, bei 

užtikrinti, kad nebūtų sudaromos sąlygos konkurencijos iškraipymui. Komisija, vertindama, ar dalyvio 

pateiktame Konkurso pasiūlyme nurodytos pasiūlymo kainos yra neįprastai mažos, palygina dalyvio 

pasiūlyme nurodytas kainas su rinkoje esančiomis kainomis bei su kitų dalyvių pasiūlymuose 

nurodytomis kainomis. Jei dalyvis kainų nepagrindžia, jos pasiūlymas atmetamas.  

9.7. Kvalifikacijos duomenų patikslinimus, pasiūlymo turinio paaiškinimus, pasiūlyme nurodytų 

aritmetinių klaidų pataisymus, neįprastai mažos kainos pagrindimo dokumentus,  Konkurso 

dokumentuose nurodytų kartu su pasiūlymu teikiamų dokumentų: tiekėjo įgaliojimo asmeniui 

pasirašyti pasiūlymą ar jungtinės veiklos sutarties, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, 

patikslinimus ir papildymus arba pačius dokumentus, jei jų nebuvo pateikę, patikslinimus ir papildymus 

dalyviai Perkančiajai organizacijai siunčia CVP IS susirašinėjo priemonėmis. 

9.8. Neatlygintinai prieinami duomenys (pirkimo sąlygų 3.1.3 punktas) apie dalyvių (juridinių 

asmenų) kvalifikaciją bus užfiksuoti ir išsaugomi paskutinę pasiūlymų pateikimo dieną bei bus laikomi 

aktualiais. Vėliau paaiškėjus, jog dalyvio (juridinio asmens) kvalifikacija pagal neatlygintinai 

prieinamus duomenis paskutinę pasiūlymų pateikimo dieną neatitiko Konkurso dokumentuose 

nustatytų kvalifikacijos reikalavimų, Perkančioji organizacija iki pirkimo sutarties sudarymo tokio 

dalyvio pasiūlymą atmes kaip neatitinkantį kvalifikacijos reikalavimų. 

9.9. Tuo atveju, jeigu dėl neatlygintinai prieinamus duomenis teikiančios įstaigos informacinės 

sistemos techninių trikdžių paskutinę pasiūlymų pateikimo dieną Perkančioji organizacija organizacija 

neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie dalyvį (juridinį asmenį), ji turės 

teisę prašyti dalyvio (juridinio asmens), pateikti nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį 

atitiktį šiam kvalifikacijos reikalavimui už laikotarpį iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. 

9.10. Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Perkančiajai organizacijai paprašius, tiekėjai 

privalo per Perkančiosios organizacijos nurodytą terminą ir nurodytu būdu pateikti papildomus 

paaiškinimus nekeisdami Konkurso pasiūlymo esmės. 

9.11. Perkančiajai organizacijai paprašius, tiekėjai privalo pateikti bet kurių jų siūlomų Prekių 

gamintojų išduotas Prekių specifikacijas, ar kitus dokumentus, įrodančius Prekių (gaminių) atitikimą 

Techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams. 

9.12. Pasiūlymas atmetamas – jeigu: 

9.12.1. tiekėjas pasiūlymą (bendruosius pasiūlymo dokumentus, pvz.: kvalifikacijos dokumentus, 

tiekėjo įgaliojimą asmeniui pasirašyti pasiūlymą ir t. t.),  pateikė ne CVP IS priemonėmis;  

9.12.2. dalyvis neatitinka Konkurso dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos 

reikalavimų ir Perkančiosios organizacijos prašymu per Perkančiosios organizacijos nurodytą terminą 

raštu CVP IS priemonėmis nepatikslino netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją; 

9.12.3. Perkančioji organizacija nustatys, kad dalyvis apie nustatytų kvalifikacijos reikalavimų 

atitikimą pateikė melagingą informaciją; 



 

 

9.12.4. tiekėjas Konkurso dokumentus pateikė ne CVP IS priemonėmis; 

9.12.5. pasiūlymo pateikimas neatitinka pirkimo dokumentuose  nustatytų  reikalavimų; 

9.12.6. dalyvis per Perkančiosios organizacijos nustatytą terminą, kaip nurodyta 9.4. punkte, 

nepatikslino, nepapildė ar nepateikė Konkurso sąlygose nurodytų kartu su pasiūlymu teikiamų 

dokumentų. 

9.12.7. pateiktame pasiūlyme nurodyta galutinė pasiūlymo kaina yra neįprastai maža ir 

Perkančiajai organizacijai pareikalavus dalyvis nepateikia tinkamų šios kainos pagrįstumo įrodymų; 

9.12.8. dalyvis pateikė daugiau nei vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja 

teikiant kelis pasiūlymus. 

9.12.9. dalyvis pateiktame pasiūlyme nenurodė bent 1 (vienos) Prekės įkainio; 

9.12.10. dalyvio siūlomos Prekės neatitinka Techninės specifikacijos reikalavimų. 

9.14. Apie pasiūlymo atmetimą tiekėjas informuojamas nedelsiant, ne ilgiau nei per 5 (penkias) 

darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos. 

9.15. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai bus vertinami pagal mažiausios kainos 

kriterijų. Vertinamos bus žodžiais nurodytos galutinės Konkurso pasiūlymų kainos eurais su PVM. 

Jeigu galutinė Konkurso pasiūlymo kaina nebus nurodyta žodžiais, vertinama bus skaičiais nurodyta 

galutinė pasiūlymo kaina.  

9.16. Pasiūlymai bus lyginami pagal galutinių pasiūlymo kainų su PVM reikšmes, apvalinant jas 

pagal aritmetikos taisykles, t. y. teisiškai reikšmingi bus ne daugiau nei du skaičiai po kablelio. 

 

10. PASIŪLYMŲ EILĖS IR LAIMĖTOJO NUSTATYMAS 

10.1. Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi Konkurso pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų 

eilę ir priima sprendimą sudaryti Prekių pirkimo sutartį, t. y.: 

10.1.1. dalyviai pasiūlymų eilėje surašomi jų pateiktuose pasiūlymuose nurodytų kainų didėjimo 

tvarka. Pirmuoju pasiūlymų eilėje įrašomas dalyvis, kurio pasiūlymo kaina su PVM yra mažiausia. 

Jeigu keliuose pateiktuose Konkurso pasiūlymuose galutinės pasiūlymų kainos yra vienodos, nustatant 

pasiūlymų eilę pirmesniu į šią eilę įrašomas dalyvis, kurio pasiūlymas elektroninėmis CVP IS 

priemonėmis pateiktas anksčiau. Konkurso pasiūlymų eilė nenustatoma, jei buvo gautas tik vienas 

pasiūlymas; 

10.1.2. Konkursą laimėjusiu dalyviu pripažįstamas dalyvis, kurio pasiūlymas yra pirmasis  

Konkurso pasiūlymų eilėje; 

10.1.3. Komisija priima sprendimą pirkimo sutartį sudaryti su Konkurso  laimėtoju.  

10.2. Perkančioji organizacija nedelsdama, ne vėliau nei per 5 (penkias) darbo dienas nuo 

Komisijos sprendimo priėmimo, suinteresuotiems dalyviams praneša apie priimtą sprendimą sudaryti 

pirkimo sutartį ir nurodo sudarytą pirkimo pasiūlymų eilę, laimėjusį pasiūlymą, tikslų sutarties 

sudarymo atidėjimo terminą, o dalyviui, kurio pasiūlymas neįrašytas į pasiūlymų eilę, – ir jo pirkimo 

pasiūlymo atmetimo priežastis. 

11. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS SIŪLOMOS ŠALIMS PASIRAŠYTI 

PIRKIMO SUTARTIES PROJEKTAS 

11.1. Nugalėtoju paskelbtas dalyvis privalo pasirašyti pirkimo sutartį per Perkančiosios 

organizacijos nurodytą terminą. Terminas sutarčiai pasirašyti gali būti nustatomas atskiru pranešimu 

arba nurodomas pranešime apie laimėjusį pasiūlymą. 

11.2. Jeigu dalyvis, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu atsisako ją sudaryti arba 

iki Perkančiosios organizacijos nurodyto laiko dalyvis nepasirašo sutarties, arba atsisako sudaryti 

sutartį Konkurso dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo 

sutartį. Tokiu atveju Perkančioji organizacija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas 

pagal nustatytą  Konkurso pasiūlymų eilę yra pirmas po dalyvio, atsisakiusio sudaryti sutartį. 



 

 

11.3. Sudaroma pirkimo sutartis turi atitikti laimėjusio dalyvio pasiūlymą ir šias Konkurso 

sąlygas. 

11.4. Sutarties projektas pateiktas 4 priede.  

11.5. Sutarties valiuta – eurai. Jeigu Konkurso laimėtojo pasiūlyme kainos nurodytos užsienio 

valiuta, jos bus perskaičiuojamos ir sutartyje nurodomos eurais vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 

24 straipsnio 2 dalies 19 punkto nuostatomis. 

12. PRETENZIJŲ IR GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA 

12.1. Pretenzijos pateikiamos ir ginčai nagrinėjami Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

įstatymo nustatyta tvarka. Tiekėjo teisės ginčyti Perkančiosios organizacijos veiksmus ar priimtus 

sprendimus reglamentuotos Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje. 

13. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

13.1. Pirkimo procedūros, kurios neapibrėžtos šiose pirkimo sąlygose, vykdomos vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo bei poįstatyminių teisės aktų nuostatomis. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 priedas „Techninė specifikacija “ 

 

RIZIKOS VEIKSNIŲ IR APLINKOS ĮVERTINIMO KOMUNIKACIJOS IR UGDYMO DARBO  

PRIEMONIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

 

11. 

 

 

 

Magnetų rinkinys 

"Rūkymo žala"  

(didelėms lentoms) 

 

Magnetų rinkinys turi būti skirtas My Body Board magnetinių lentų 

funkcionalumo išplėtimui. Rinkinį „Rūkymo žala“ turi sudaryti ne 

mažiau kaip 35 skirtingi magnetai su paveikslėliais ir ne mažiau kaip 

30 tekstinių magnetų skirtų rūkymo žalai atskleisti, viso ne mažiau 

kaip 65 magnetai. Visi užrašai ant magnetų turi būti lietuvių kalba. Prie 

rinkinio turi būti pridėtas pamokos planas lietuvių kalba, kuriame 

aprašyti įvairūs žaidimai ir kitos veiklos, skirtos magnetų rinkinio 

panaudojimui. Rinkinys turi būti įdėtas į A3 formato aplanką su 

spaustuku.   

13 

 

2. 

 

 

 

Magnetų rinkinys 

"Alkoholio žala" 

(didelėms lentoms) 

 

Magnetų rinkinys turi būti skirtas My Body Board magnetinių lentų 

funkcionalumo išplėtimui. Rinkinį „Alkoholio žala“ turi sudaryti ne 

mažiau kaip 35 skirtingi magnetai su paveikslėliais ir ne mažiau kaip 

35 tekstiniai magnetaiskirti alkoholio vartojimo žalai atskleisti, viso ne 

mažiau kaip 70 magnetų. Visi užrašai ant magnetų turi būti lietuvių 

kalba. Prie rinkinio turi būti pridėtas pamokos planas lietuvių kalba, 

kuriame aprašyti įvairūs žaidimai ir kitos veiklos, skirtos magnetų 

rinkinio panaudojimui. Rinkinys turi būti įdėtas į A3 formato aplanką 

su spaustuku.  

13 

3. 

 

 

 

 

 

Magnetų rinkinys 

"Mergaičių brendimas"  

Magnetų rinkinys turi būti skirtas My Body Board magnetinių lentų 

funkcionalumo išplėtimui. Rinkinį „Mergaičių lytinis brendimas“ turi 

sudaryti ne mažiau kaip 35 skirtingi magnetai su paveikslėliais skirtais 

mergaičių brendimo ypatumams atskleisti ir ne mažiau kaip 40 

tekstinių magnetų skirtų mergaičių brendimo ypatumams 

atskleisti,viso ne mažiau kaip 75 magnetai. Visi užrašai ant magnetų 

turi būti lietuvių kalba.  Prie rinkinio turi būti pridėtas pamokos planas 

lietuvių kalba, kuriame aprašyti įvairūs žaidimai ir kitos veiklos, 

skirtos magnetų rinkinio panaudojimui. Rinkinys turi būti įdėtas į A3 

formato aplanką su spaustuku.   

11 

44. Magnetų rinkinys 

"Berniukų brendimas" 

Magnetų rinkinys turi būti skirtas My Body Board magnetinių lentų 

funkcionalumo išplėtimui. Rinkinį „Berniukų lytinis brendimas“ turi 

sudaryti ne mažiau kaip 40 skirtingų magnetų su paveikslėliais ir ne 

mažiau kaip 40 tekstinių magnetai skirti berniukų brendimo 

ypatumams atskleisti, viso ne mažiau kaip 80 magnetų. Visi užrašai 

ant magnetų turi būti lietuvių kalba.  Prie rinkinio turi būti pridėtas 

pamokos planas lietuvių kalba, kuriame aprašyti įvairūs žaidimai ir 

kitos veiklos, skirtos magnetų rinkinio panaudojimui. Rinkinys turi 

būti įdėtas į A3 formato aplanką su spaustuku.   

11 

55. Magnetų rinkinys 

"Emocinė sveikata"  

Magnetų rinkinys turi būti skirtas My Body Board magnetinių lentų 

funkcionalumo išplėtimui. Rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip 90 

skirtingų magnetų su paveikslėliais skirtais temos atskleidimui. Prie 

rinkinio turi būti pridėtas pamokos planas lietuvių kalba, kuriame 

aprašyti įvairūs žaidimai ir kitos veiklos skirtos magnetų rinkinio 

24 



 

 

panaudojimui. Rinkinys turi būti įdėtas į A3 formato aplanką su 

spaustuku. 

66. „Maitinkis sveikai“ 

organinio stiklo 

stendas su dirbtiniais 

maisto produktais (46 

vnt.) 

Rinkinys turi būti sudarytas iš organinio stiklo stendo, kurio matmenys 

ne mažesni kaip 40 x 40 x 40  cm. ir ne mažiau kaip 46 dalių skirtingų 

dirbtinių maisto produktų modelių, kurie atstovauja mitybos grupėms 

(vaisiai, daržovės, angliavandeniai, baltymai, pieno produktai, riebalai 

ir cukrus). Stende turi būti numatytos vietos su nuorodomis kiekvienai 

maisto grupei eksponuoti.Stendą galima papildyti įvairesniais 

dirbtinio maisto produktų pavyzdžiais, kurių asortimentą užtikrina 

tiekėjas. 

13 

77. Magnetų rinkinys 

 „ Maitinkis sveikai“  

Magnetų rinkinys turi būti skirtas My Body Board magnetinių lentų 

funkcionalumo išplėtimui. Rinkinį „Maitinkis sveikai“ turi sudaryti ne 

mažiau kaip 70 skirtingų magnetų su paveikslėliais ir ne mažiau kaip 

5 tekstiniai magnetaiskirti temai apie sveiką mitybą atskleisti. Viso ne 

mažiau kaip 75 magnetai. Visi magnetai turi būti lietuvių kalba. 

Magnetai turi būti suskirstyti spalvomis pagal mitybos elementus: 

vaisiai ir daržovės, angliavandeniai, baltymai, pieno produktai, 

riebalai ir cukrus. Prie rinkinio turi būti pridėtas pamokos planas 

lietuvių kalba, kuriame aprašyti įvairūs žaidimai ir kitos veiklos skirtos 

magnetų rinkinio panaudojimui. Rinkinys turi būti įdėtas į A3 formato 

aplanką su spaustuku. 
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88. Antsvorį imituojanti 

liemenė (vaikiškas 

dydis) 

Priemonė skirta demonstruoti papildomą svorio poveikį žmogaus 

kūnui. Dėvint liemenė turi vizualiai imituoti viršsvorį ir būti juntama 

kaip kūno riebalų perteklius, kad naudotojas galėtų patirti papildomą 

svorį ir judėjimo ribotumą susijusį su nutukimu. Liemenėje turi būti 

vidinės kišenės, į kurias turi būti galima įkišti papildomus svorius, 

kurie turi būti komplektuojami kartu su liemene: ne mažiau kaip 1 

(vienas) svoris ne mažiau kaip 2 kg. ir  ne mažiau kaip 4 (keturi) svoriai 

ne mažiau kaip po 1 kg. Viso ne mažiau kaip 5 (penki) svoriai. Bendras  

svoris turi sudaryti ne mažiau kaip 6 kg. Liemenė turi būti su piešiniais 

ant priekio, kurie vizualiai primintų, kad maistas su cukraus ir riebalų 

pertekliumi, gali įtakoti nereikalingo svorio padidėjimą ir nutukimą.  

9 

99. Modelių rinkinys: 

riebalų gumulėlis ir 

raumenų masė 

Rinkinys turi būti skirtas pademonstruoti kaip atrodo žmogaus 

organizme besikaupiantys riebalai ir kaip atrodo raumuo, atskleisti 

riebalų ir raumenų struktūros skirtumus, pademonstruoti, kaip skiriasi 

apimtimi tokio pačio svorio riebalų ir raumenų modeliai. Rinkinį turi 

sudaryti ne mažiau kaip 2 poros riebalų ir raumenų modelių: vieną porą 

turi sudaryti modeliai, kurių kiekvieno svoris ne mažesnis kaip 0,4 kg., 

kitą porą turi sudaryti modeliai, kurių kiekvieno svoris ne mažesnis 

kaip kaip 2 kg. Modeliai turi būti pagaminti iš sintetinės medžiagos 

savo savybėmis, stangrumu, sukeliamu pojūčiu liečiant, 

imituojančiomis tikrą pojūtį, atsirandantį liečiant žmogaus raumenį ir 

pilvo srityje besikaupiančius riebalus. 

15 

110. 3-D stovas „Narkotikų 

vartojimo padariniai”  

 

Stendas turi atskleisti narkotikų vartojimo padarinius organizmui. Prie 

kiekvieno modelio turi būti lietuvių kalba pateikti trumpi paaiškinimai 

suprantamais terminais medicininio išsilavinimo neturinčiam 

asmeniui. Stendas turi susilankstyti į tvirtą nešiojamą lagaminėlį. 

Atverto lagaminėlio matmenys turi būti ne didesni  kaip 75 x 73 cm. 

15 



 

 

(paklaida nedidesnė  +/- 3 cm). 

111. 3-D stendas 

„Piktnaudžiavimo 

alkoholiu padariniai“  

Stendas turi atskleisti piktnaudžiavimo alkoholiu padarinius žmogaus 

organizmui. Prie kiekvieno modelio turi būti lietuvių kalba pateikti 

trumpi paaiškinimai suprantamais terminais medicininio išsilavinimo 

neturinčiam asmeniui. Stendas turi susilankstyti į tvirtą nešiojamą 

lagaminėlį. Atverto lagaminėlio matmenys ne  didesni  kaip 75 x 73 

cm. (paklaida nedidesnė  +/- 3 cm). 

2 

112. 3D rūkymo pasėkmių 

stendas 

 

Stendas turi atskleisti rūkymo padarinius žmogaus organizmui. Prie 

kiekvieno modelio turi būti lietuvių kalba pateikti trumpi paaiškinimai 

suprantamais terminaismedicininio išsilavinimo neturinčiam 

asmeniuisu ne mažiau kaip dviem spaustukais uždarymui. Stendas turi 

susilankstyti į tvirtą nešiojamą lagaminėlį. Atverto lagaminėlio 

matmenys matmenys ne  didesni  kaip 75 x 73 cm (paklaida nedidesnė  

+/- 3 cm). 

2 

113. Dantų modelis su 

dantų šepetėliu 
Dantų modelio pagalba turi būti galima nesudėtingai pademonstruoti 

kokia yra taisyklinga dantų higiena. Rinkinyjeturi būti dantų 

modelis, dantų šepetėlis, imitacinės dantų apnašos, UV 

žibintuvėlis ir mokymo vadovas lietuvių kalba. 

9 

114. Modelių rinkinys: 

sveikas ir „negyvas” 

plautis 

Rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip du plaučių modeliai. Plaučių 

modeliai turi atskleisti rūkymo daromą žalą plaučiams. Sveiko plaučio 

modelis turi būti rausvos spalvos ir anatomiškai taisyklingos formos. 

Rūkymo paveiktas plautis turi būti juodos spalvos, padengtas 

kempinės pavidalo „burbulais“ (guzais) vaizduojančiais emfizemą, 

turi turėti pilkai baltą dėmę vaizduojančią plaučių vėžį. Modeliai turi 

būti pagaminti iš medžiagos savo savybėmis, stangrumu, sukeliamu 

pojūčiu liečiant imituojančios tikrą organą. Kiekvieno modelio aukštis 

turi būti  20 cm 
(paklaida nedidesnė  +/- 3 cm). Modelis turi būti komplektuojamas su 

transportavimo krepšiu. 

15 

115. Liemenė Heimlicho 

manevro mokymams 

Liemenės pagalba turi būti galima nesudėtingai pademonstruoti kaip 

teisingai atlikti Heimlicho manevrą be manekeno pagalbos. Liemenė 

turi būti su reguliuojamomis juostelėmis šonuose, leidžiančios 

reguliuoti liemenės dydį. Rinkinyje turi būti pridėta ne mažiau kaip 

dešimt papildomų kištukų imituojančių užspringimo objektus 

(kvėpavimo takų svetimkūnius). Liemenė turi būti komplektuojama su 

transportavimo krepšiu.  

15 

116. Rinkinys: 

mikroorganizmai 

maišelyje, UV 

žibintuvėlis 

Rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip vienas fluorescentinių miltelių 

maišelis, ne mažiau kaip vienas UV žibintuvėlis su baterijomis bei 

transportavimo krepšys. Imitacinių mikroorganizmų miltelių maišelis 

turi būti supakuotas į specialų drobinį išorinį apvalką, kurį palaikius 

rankose, fluorescentinių mikroorganizmų milteliai turi nusėsti ant 

laikančiojo rankų. Pašvietus UV žibintuvėliu, imitaciniai 

mikroorganizmai turi „šviesti“. Prie rinkinio turi būti pridėtas pamokos 

planas lietuvių kalba.  

13 

117. Menstruacijų ciklo 

modelis 

Menstruacijų ciklo modelis turi vaizduoti keturių etapų 28 dienų 

mėnesinių ciklą. Ciklas turi būti atvaizduotas pastatomame stende. 

Stende turi būti pritvirtintos padidintos kiaušidės, vaizduojančios 

13 



 

 

kiaušinėlio vystymąsi. Stendo matmenys turi būti ne mažesni kaip 65 

x 45 x 10 cm. Kiekvieno parametro paklaida gali būti ne didesnė 

kaip +/-3 cm. 

118. Žaidimas „Apsauginio 

šalmo svarba“ 

Žaidimas turi būti skirtas vaikams pademonstruoti kodėl būtina 

apsaugoti galvą nuo traumų aktyviai leidžiant laiką lauke ir kodėl 

reikia segėti apsauginį galvos šalmą. Rinkinyje turi būti ne mažiau kaip 

du galvos modeliai: vienas su šalmu, o kitas – be. Viršutinės modelių 

dalys turi nusiimti, kad žaidėjai galėtų įdėti į modelį po kiaušinį 

(vaizduojantį smegenis). Rinkinyje turi būti kilimėlis (kaip pagrindas 

žaidimo procese) bei ne mažiau kaip 100 plastikinių maišelių skirtų 

kiaušiniams supakuoti prieš dedant juos į galvos modelį. 

27 

119. Girtumo akiniai  Užsidėjus akinius turi būti patiriamas vaizdo iškraipymas, kuris 

sutrikdytų koordinaciją bei pusiausvyrą imituodamas neblaivaus 

žmogaus būseną. Akiniai turi turėti dėklą. 

14 

220. Dervų modelis Modelis turi vaizduoti kancerogeninio skysčio kiekį, kuris susikaupia 

žmogaus plaučiuose per vienerius rūkymo metus, surūkant po pusę 

pakelio cigarečių per dieną .Dervas ir kietąsias daleles, patenkančias į 

žmogaus organizmą rūkant, imituojanti medžiaga turi būti patalpinta į 

sandarų indą ir savo konsistencija bei spalva būti panaši į tikrą. Inde 

emocijai pagilinti, su dervas imituojančia medžiaga, turi būti 

priemaišų: tabako, nuorūkų, cigarečių pakelis. Indo matmenys turi būti 

ne mažesni kaip 10 x 15x 10 cm. Kiekvieno parametro paklaida gali 

būti ne didesnė kaip +/-3 cm. 

 

15 

221. Užsikimšusios arterijos 

modelis 

Modelis turi demonstruoti arteriją su ant sienelių susikaupusiomis 

apnašomis, kuomet tai yra cholesterolio perteklius kraujyje. Modelis 

turi būti cilindro formos. Apvertus modelį, kraują imituojanti 

medžiaga turi  arterija judėti labai lėtai arba nustoti judėti visiškai. 

Modelis turi būti pastatomas ant stalo. Modelio matmenys  turi būti ne 

mažesni 5 x 16 cm. 
Kiekvieno parametro paklaida gali būti ne didesnė kaip +/-3 cm. 

15 

222. Mitybos kamuolys Pripučiamas kamuolys turi būti su ne mažiau kaip 35 skirtingais maisto 

produktų/gėrimų pieštais paveikslėliais. Kamuolio skersmuo turi būti 

ne 40 cm.  (paklaida nedidesnė  +/- 3 cm). Instrukcijos lietuvių kalba 

su skirtingomis užduotimis ir atsakymais. 

 

13 

223.  Modelis „Greito 

maisto riebalai 

mėgintuvėliuose“ 

Rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip 10 mėgintuvėlių vaizduojančių 

riebalų kiekį esantį ne mažiau kaip 10-yje skirtingų produktų. 

Mėgintuvėliams sudėti turi būti specialus plastikinis stovas. Rinkinio 

mėgintuvėliai turi vaizdžiai pademonstruoti, kiek riebalų yra tam 

tikruose greito maisto gaminiuose. Ant mėgintuvėlių palyginimui turi 

būti etiketės su nurodytais kalorijų, cholesterolio kiekiais.  Rinkinys 

turi būti komplektuojamas su transportavimo krepšiu. 

20 

224. Rinkinys "Kelio 

ženklai A+“ 

Priemonė turi  būti skirta saugaus eismo mokymui. Kelio ženklų 

rinkinį turi sudaryti: ne mažiau kaip 12 vnt. ženklų, ne mažiau kaip 6 

laikikliai (ženklų tvirtinimui) ir ne mažiau kaip 6 blokeliai (laikiklių 

laikymui). Rinkinys turi būti labiau pritaikytas “pėstsčiųjų” eismo 

dalyvų mokymams.  

13 

 



 

 

    Konkurso sąlygų 2 priedas  

PASIŪLYMO FORMA 

 

RIZIKOS VEIKSNIŲ IR APLINKOS ĮVERTINIMO KOMUNIKACIJOS IR UGDYMO 

DARBO PRIEMONIŲ MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGŲ 

SVEIKATOS KABINETAMS KONKURSO PASIŪLYMAS 

____________________ 

(Data) 

___________________ 

(Vieta) 

Tiekėjo pavadinimas  

Tiekėjo adresas  

Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė  

Telefono numeris  

Fakso numeris  

El. pašto adresas  

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

Kvietime pateikti pasiūlymą (2015-10-27 Nr. D2-335). 

Mes siūlome: 

Eil. 

Nr. 
 

Prekės pavadinimas 

Kiekis 

(vnt.) 

Vieneto 

kaina Eur 

(be PVM) 

Bendra kaina 

be PVM Eur 

Bendras 

PVM 

Eur 

Bendra 

kaina Eur 

(su PVM) 

1. Magnetų rinkinys "Rūkymo 

žala" (didelėms lentoms) 
13 

 

    

2. Magnetų rinkinys "Alkoholio 

žala" (didelėms lentoms) 
13 

    

3. Magnetų rinkinys "Mergaičių 

brendimas"  
11 

    

4. Magnetų rinkinys "Berniukų 

brendimas" 

11     

5. Magnetų rinkinys "Emocinė 

sveikata"  

24     

6. „Maitinkis sveikai“ organinio 

stiklo stendas su dirbtiniais 

13     



 

 

maisto produktais (46 vnt.) 

7. Magnetų rinkinys 

„Maitinkis sveikai“  

13     

8. Antsvorį imituojanti liemenė 

(vaikiškas dydis) 

9     

9. Modelių rinkinys: riebalų 

gumulėlis ir raumenų masė 
15     

10. 3-D stovas „Narkotikų 

vartojimo padariniai”  

15     

11. 3-D stendas 

„Piktnaudžiavimo alkoholiu 

padariniai“  

      2     

12. 3D rūkymo pasėkmių stendas       2     

1

13. 

Dantų modelis su dantų 

šepetėliu 

9     

1

14. 
Modelių rinkinys: sveikas ir 

„negyvas” plautis 
15     

1

15. 

Liemenė Heimlicho manevro 

mokymams 

15     

1

16. 

Rinkinys: mikroorganizmai 

maišelyje, UV žibintuvėlis 

13     

1

17. 
Menstruacijų ciklo modelis 13     

1

18. 

Žaidimas „Apsauginio šalmo 

svarba“ 

27     

1

19. 
Girtumo akiniai 14     

2

20. 

Dervų modelis  

15 

    

2

21. 

Užsikimšusios arterijos 

modelis 

15     

2

22. 
 

Mitybos kamuolys 

 

13 

    

2

23.  
Modelis „Greito maisto 

riebalai mėgintuvėliuose“ 
20     

2

24. 

 

Rinkinys "Kelio ženklai A+“ 

13     

IŠ VISO: 

 
   

Į pasiūlymo kainą įtrauktos visos išlaidos, rizikos veiksnių ir aplinkos įvertinimo komunikacijos ir 

ugdymo darbo priemonių pristatymas į Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biurą. 



 

 

Siūlomos rizikos veiksnių ir aplinkos įvertinimo komunikacijos ir ugdymo darbo priemonės visiškai 

atitinka Kvietime pateiktų Konkurso sąlygų reikalavimus. 

 

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (jei pateikiama): 

Eil.

Nr. 
Pateiktų dokumentų pavadinimas Dokumento puslapių 

skaičius 

1.   

2.    

3.    

4.    

5.    

  

Vykdant sutartį pasitelkti šie subtiekėjai (jei pasitelkti): 

E

Eil. 

Nr. 

Subtiekėjo pavadinimas 

Subtiekėjams 

perduodami 

įsipareigojimai ir jų 

apimtis 

1.   

2.   

3.   

 

 

 

Pasiūlymas galioja iki 2015   ______________ d. 

______________________________________________________ 

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

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 priedas “Tiekėjo deklaracija” 

      

(Tiekėjo pavadinimas) 

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

DEKLARACIJA 

      

(Data, numeris) 

 

      

(Vieta) 

_____________ Nr.______ 

 (Data)                       (Reg. Nr.) 

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. 

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 4 priedas  

 

 

 

RIZIKOS VEIKSNIŲ IR APLINKOS ĮVERTINIMO KOMUNIKACIJOS IR UGDYMO 

DARBO PRIEMONIŲ MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGŲ 

SVEIKATOS KABINETAMS  PIRKIMO SUTARTIS Nr. _______ 

 

2015 m.                       d. Nr. VPS- 

Marijampolė 

 

Mes, Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, juridinio asmens kodas 

301618682 (toliau – Užsakovas), atstovaujamas direktorės Linos Laukaitienės veikiančios pagal 

įstaigos nuostatus ir _______________, atstovaujama [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio (-ios) 

pagal ____________, (toliau – Tiekėjas), ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – 

Šalimi, sudarėme rizikos veiksnių ir aplinkos įvertinimo komunikacijos ir ugdymo darbo priemonių 

pirkimo sutartį (toliau – Sutartis). 

 

1. straipsnis. Sutarties dalykas 

 

Sutarties dalykas – rizikos veiksnių ir aplinkos įvertinimo komunikacijos ir ugdymo darbo priemonės: 

magnetų rinkinys "Rūkymo žala"-13 vnt., magnetų rinkinys "Alkoholio žala"-13 vnt., magnetų rinkinys 

"Mergaičių brendimas"-11vnt., magnetų rinkinys "Berniukų brendimas"-11 vnt., magnetų rinkinys 

"Emocinė sveikata"-24 vnt.,   „Maitinkis sveikai“ organinio stiklo stendas su dirbtiniais maisto 

produktais-13 vnt., magnetų rinkinys „ Maitinkis sveikai“-13 vnt., antsvorį imituojanti liemenė 

(vaikiškas dydis)-9 vnt., modelių rinkinys: riebalų gumulėlis ir raumenų masė -15 vnt., 3-D stovas 

„Narkotikų vartojimo padariniai“ -15 vnt.,  3-D stendas „Piktnaudžiavimo alkoholiu padariniai“ -2 vnt.,  

3D rūkymo pasėkmių stendas-2vnt.,  dantų modelis su dantų šepetėliu-9 vnt., modelių rinkinys: sveikas 

ir „negyvas” plautis-15 vnt., liemenė Heimlicho manevro mokymams-15 vnt., rinkinys: 

mikroorganizmai maišelyje, UV žibintuvėlis-13 vnt., menstruacijų ciklo modelis-13 vnt., žaidimas 

„Apsauginio šalmo svarba“-27 vnt., girtumo akiniai- 14 vnt., dervų modelis- 15 vnt., užsikimšusios 

arterijos modelis-15 vnt., mitybos kamuolys- 13 vnt., modelis „Greito maisto riebalai 

mėgintuvėliuose“-20 vnt., rinkinys "Kelio ženklai A+“-13 vnt.(toliau – rizikos veiksnių ir aplinkos 

įvertinimo komunikacijos ir ugdymo darbo priemonės). 

1.1.  Pirkimas vykdomas įgyvendinant 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo  ir 

Lietuvos Respublikos finansuojamą projektą „Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo mokyklose ir 

ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas Marijampolės savivaldybėje“ pagal 2009–2014 m. 

Norvegijos finansinio mechanizmo programos Nr. LT11 „Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“ 

priemonę „Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose 

gerinimas“.  

1.2. Reikalavimai perkamoms rizikos veiksnių ir aplinkos įvertinimo komunikacijos ir ugdymo 

darbo priemonėms nustatyti Techninėje specifikacijoje (Pirkimo sutarties 1 priedas). 



 

 

1.3. Rizikos veiksnių ir aplinkos įvertinimo komunikacijos ir ugdymo darbo priemonių 

pirkimas apima ir jų pristatymą bei perdavimą Užsakovui. 

1.4. Rizikos veiksnių ir aplinkos įvertinimo komunikacijos ir ugdymo darbo priemonės 

Užsakovui turi būti pristatytos  ne vėliau kaip per 45 kalendorines dienas nuo  sutarties pasirašymo 

dienos. 

 

2. straipsnis. Sutarties kaina ir mokėjimo sąlygos 

2.1. Sutarties kaina: 

Eil. 

Nr. 

 

Prekės pavadinimas 

Kiekis 

(vnt.) 

Vieneto 

kaina Eur 

(be PVM) 

Bendra 

kaina be 

PVM 

Eur 

Bendras 

PVM 

Eur 

Bendra kaina 

Eur 

(su PVM) 

1. Magnetų rinkinys "Rūkymo 

žala" (didelėms lentoms) 

13 

 

    

2. Magnetų rinkinys 

"Alkoholio žala" (didelėms 

lentoms) 

13 
    

3. Magnetų rinkinys 

"Mergaičių brendimas"  
11 

    

4. Magnetų rinkinys 

"Berniukų brendimas" 

11     

5. Magnetų rinkinys 

"Emocinė sveikata"  

24     

6. „Maitinkis sveikai“ 

organinio stiklo stendas su 

dirbtiniais maisto 

produktais (46 vnt.) 

13     

7. Magnetų rinkinys 

„ Maitinkis sveikai“  

13     

8. Antsvorį imituojanti 

liemenė (vaikiškas dydis) 
9     

9. Modelių rinkinys: riebalų 

gumulėlis ir raumenų masė 

15     

10. 3-D stovas „Narkotikų 

vartojimo padariniai”  

15     

11. 3-D stendas 

„Piktnaudžiavimo 

alkoholiu padariniai“  

      2     

12. 3D rūkymo pasėkmių 

stendas 
     2     



 

 

1

13. 
Dantų modelis su dantų 

šepetėliu 
9     

1

14. 

Modelių rinkinys: sveikas 

ir „negyvas” plautis 

15     

1

15. 

Liemenė Heimlicho 

manevro mokymams 

15     

1

16. 
Rinkinys: mikroorganizmai 

maišelyje, UV žibintuvėlis 
13     

1

17. 

Menstruacijų ciklo modelis 13     

1

18. 
Žaidimas „Apsauginio 

šalmo svarba“ 
27     

1

19. 

Girtumo akiniai 14     

2

20. 
Dervų modelis  

15 

    

2

21. 

Užsikimšusios arterijos 

modelis 

15     

2

22. 

Mitybos kamuolys  

13 

    

2

23.  

Modelis „Greito maisto 

riebalai mėgintuvėliuose“ 

20     

2

24. 

Rinkinys "Kelio ženklai 

A+“ 

13     

IŠ VISO: 

(bendra pasiūlymo kaina) 

   

 

2.2. Bendra Sutarties kaina (be PVM) – [kaina skaičiais] ([kaina žodžiais]) EUR, PVM – [suma 

skaičiais] ([suma žodžiais]) EUR. Bendra Sutarties kaina (su PVM) – [kaina skaičiais] ([kaina 

žodžiais]) EUR. 

2.3. Užsakovas už nupirktas  rizikos veiksnių ir aplinkos įvertinimo komunikacijos ir ugdymo 

darbo priemones Tiekėjui sumoka per 60 dienų nuo  rizikos veiksnių ir aplinkos įvertinimo 

komunikacijos ir ugdymo darbo priemonių perdavimo Sutarties 3 straipsnyje nustatyta tvarka ir nuo 

sąskaitos faktūros pateikimo Užsakovui dienos. 

2.4. Užsakovas už nupirktas  rizikos veiksnių ir aplinkos įvertinimo komunikacijos ir ugdymo 

darbo priemones Tiekėjui sumoka mokėjimo pavedimu į Sutartyje nurodytą Tiekėjo banko sąskaitą. 

2.5. Sutartyje numatyta rizikos veiksnių ir aplinkos įvertinimo komunikacijos ir ugdymo darbo 

priemonių kaina negali būti keičiama visą Sutarties galiojimo laikotarpį. 



 

 

2.6. Užsakovas neatlygina Tiekėjui jokių papildomų išlaidų, susijusių su rizikos veiksnių ir 

aplinkos įvertinimo komunikacijos ir ugdymo darbo priemonių pristatymu ir neatliks jokių kitų 

mokėjimų, viršijančių Sutarties 2.2. punkte nurodytą Sutarties kainą. 

 

3. straipsnis. Rizikos veiksnių ir aplinkos įvertinimo komunikacijos ir ugdymo darbo 

priemonių perdavimas 

 

3.1. Rizikos veiksnių ir aplinkos įvertinimo komunikacijos ir ugdymo darbo priemonių 

priėmimo perdavimo faktas patvirtinamas  rizikos veiksnių ir aplinkos įvertinimo komunikacijos ir 

ugdymo darbo priemonių perdavimo-priėmimo aktu (2 priedas), (toliau  – perdavimo-priėmimo aktas). 

3.2. Tvirtindamas rizikos veiksnių ir aplinkos įvertinimo komunikacijos ir ugdymo darbo 

priemonių perdavimo-priėmimo aktą, Užsakovas patvirtina, kad Tiekėjas pristatė tinkamas rizikos 

veiksnių ir aplinkos įvertinimo komunikacijos ir ugdymo darbo priemones,  atitinkančias Sutarties 

sąlygas. 

3.3. Pateiktus dokumentus ir perdavimo-priėmimo aktą Užsakovas turi patvirtinti per 3 (tris) 

darbo dienas nuo jų gavimo. Jei per šį terminą Užsakovas  atskiru rašytiniu pranešimu nepateikia 

Tiekėjui jokių pastabų dėl pateiktų  rizikos veiksnių ir aplinkos įvertinimo komunikacijos ir ugdymo 

darbo priemonių, laikoma, kad Užsakovas pretenzijų dėl pateiktų - rizikos veiksnių ir aplinkos 

įvertinimo komunikacijos ir ugdymo darbo priemonių neturi ir perdavimo-priėmimo aktą patvirtina.  

Perdavimo-priėmimo aktas pasirašomas 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais. 

3.4. Jeigu Užsakovas atsisako priimti pateiktas  rizikos veiksnių ir aplinkos įvertinimo 

komunikacijos ir ugdymo darbo priemones, jis privalo raštu Tiekėjui nurodyti  rizikos veiksnių ir 

aplinkos įvertinimo komunikacijos ir ugdymo darbo priemonių trūkumus bei nustatyti trūkumų 

pašalinimo terminus. 

3.5. Nuosavybės teisė į perkamas rizikos veiksnių ir aplinkos įvertinimo komunikacijos ir 

ugdymo darbo priemones Užsakovui pereina nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo.  

 

4. straipsnis. Užsakovo pareigos ir teisės   

 

4.1. Užsakovas įsipareigoja: 

4.1.1. priimti perduotas rizikos veiksnių ir aplinkos įvertinimo komunikacijos ir ugdymo darbo 

priemones jeigu jos atitinka šios Sutarties techninės specifikacijos reikalavimus ir pasirašyti 

perdavimo-priėmimo dokumentus; 

4.1.2. sumokėti Sutarties kainą Sutarties sąlygose nustatyta tvarka ir terminais; 

4.1.3. suteikti informaciją ir/ar dokumentus, būtinus Sutarčiai vykdyti; 

4.1.4. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje. 

4.2. Užsakovas turi šios Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas 

teises. 

 

5. straipsnis. Tiekėjo pareigos ir teisės 

 

5.1. Tiekėjas įsipareigoja: 



 

 

5.1.1. perduoti Užsakovo  nuosavybėn  rizikos veiksnių ir aplinkos įvertinimo komunikacijos ir 

ugdymo darbo priemones, atitinkančias šios Sutarties reikalavimus;  

5.1.2. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos 

Respublikos teisės aktuose. 

5.2. Tiekėjas turi teisę: 

5.2.1. gauti Sutarties kainą su sąlyga, kad jis tinkamai įvykdė šią Sutartį; 

5.2.2. kitas teises, numatytas Sutartyje ir kituose Lietuvos Respublikos galiojančiuose teisės 

aktuose. 

 

6. straipsnis. Sutarties įvykdymo užtikrinimas 

 

6.1. Sutarties įvykdymas užtikrinamas netesybomis. 

6.2. Jei Tiekėjas dėl savo kaltės vėluoja pateikti rizikos veiksnių ir aplinkos įvertinimo 

komunikacijos ir ugdymo darbo priemones per Sutartyje nustatytą laikotarpį, Užsakovas gali be 

oficialaus įspėjimo ir neprarasdamas teisės į kitas savo teisių pagal Sutartį gynimo priemones, reikalauti 

0,02 % dydžio delspinigių, skaičiuojamų nuo Sutarties kainos už kiekvieną uždelstą dieną (nuo 

Sutartyje rizikos veiksnių ir aplinkos įvertinimo komunikacijos ir ugdymo darbo priemonių perduoti 

nustatyto laikotarpio pabaigos iki dienos, kai rizikos veiksnių ir aplinkos įvertinimo komunikacijos ir 

ugdymo darbo priemonės faktiškai perduotos). 

6.3. Jeigu Užsakovas be pateisinamų priežasčių nesumoka Tiekėjui už perduotas rizikos veiksnių 

ir aplinkos įvertinimo komunikacijos ir ugdymo darbo priemones iki Sutartyje nustatyto termino 

pabaigos, Tiekėjas gali be oficialaus įspėjimo ir neprarasdamas teisės į kitas savo teisių pagal Sutartį 

gynimo priemones, reikalauti 0,02 % dydžio delspinigių, skaičiuojamų nuo vėluojamos sumokėti 

sumos už kiekvieną uždelstą dieną (nuo mokėjimo termino pabaigos dienos iki dienos, kurią Užsakovo 

pervesta pinigų suma yra įskaitoma į Sutartyje nurodytą Tiekėjo banko sąskaitą). 

 

7. straipsnis. Atsakomybė 

 

7.1. Kai Tiekėjas nevykdo sutartinių prievolių,  jis,  Užsakovui pareikalavus, turi savo sąskaita 

ištaisyti bet kokius trūkumus, susijusius su magnetinių lentų ir jų priedų pardavimu. 

7.2. Tiekėjas atsako tik pagal reikalavimus atlyginti žalą, kuri yra tiesiogiai susijusi su jo 

sutartinių prievolių nevykdymu, t. y. tiesioginius nuostolius. 

 

8. straipsnis. Nenugalima jėga (force majeure) 

 

8.1. Šalys neatsako už įsipareigojimų pagal Sutartį nevykdymą, jeigu įrodo, kad tai buvo sąlygota 

nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, kaip tai numatyta  Lietuvos Respublikos civilinio 

kodekso (toliau – LR CK) 6.212 straipsnyje.  

8.2. Šalis, kurios įsipareigojimų vykdymui trukdo susidariusios nenugalimos jėgos aplinkybės, 

privalo nedelsdama informuoti kitą Šalį bei nurodyti terminą, iki kurio, jos nuomone, sutartinių 

prievolių vykdymas atidedamas. 

 

9. straipsnis. Sutarties galiojimas. Sutarties pasibaigimas  

 



 

 

9.1. Jei bet kuri šios Sutarties nuostata pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi 

įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui. 

9.2. Bet kokios Sutarties nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos 

įstatymams ar kitiems norminiams teisės aktams, neatleidžia Šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų 

vykdymo.  

9.3. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su 

atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį. 

9.4. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį prieš terminą šiais atvejais: 

9.4.1. kai Tiekėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba Lietuvos 

Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; 

9.4.2. kai keičiasi Tiekėjo organizacinė struktūra – teisinis statusas, pobūdis ar valdymo 

struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui; 

9.4.3. kai Tiekėjas nesilaiko Sutarties įvykdymo terminų; 

9.4.4. kai Tiekėjas nevykdo kitų savo sutartinių įsipareigojimų ir tai yra esminis Sutarties 

pažeidimas. 

9.5. Tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą šiais atvejais: 

9.5.1. kai Užsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus ir toks 

nevykdymas ar netinkamas vykdymas yra esminis Sutarties sąlygų pažeidimas; 

9.5.2. kai Užsakovas yra likviduojamas. 

9.6. Šalis, ketinanti vienašališkai nutraukti Sutartį, prieš 14 (keturiolika)  dienų raštu praneša 

kitai Šaliai apie savo ketinimus ir nustato ne trumpesnį nei 3 (trijų) darbo dienų terminą pranešime 

nurodytiems trūkumams ištaisyti. Jei kaltoji Šalis per pranešime nurodytą terminą nepašalina Sutarties 

pažeidimų, Sutartis laikoma nutraukta nuo termino pasibaigimo dienos. 

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

Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme 

nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų 

tarnybos sutikimas (jeigu būtinas pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą). Gali būti 

kreipiamasi tik dėl tokių Sutarties sąlygų, kurių keitimo aplinkybių atsiradimo pirkimo Sutarties Šalys 

negalėjo numatyti pasiūlymo pateikimo, Sutarties sudarymo metu, aplinkybių negali kontroliuoti ir jų 

kilimo rizikos neprisiėmė nei viena iš Sutarties Šalių. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties 

sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis. 

9.8. Sutartis įsigalioja nuo sutarties pasirašymo dienos. 

 

10. straipsnis. Kitos sąlygos 

10.1. Šiai Sutarčiai ir visoms iš jos atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos 

Respublikos įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal 

Lietuvos Respublikos teisę. 

10.2. Užsakovo ir Tiekėjo vienas kitam siunčiami pranešimai turi būti raštiški. Tokie pranešimai 

turi būti siunčiami paštu, faksu arba įteikiami asmeniškai (pasirašytinai) Sutartyje šalių nurodytais 

adresais.  

10.3.    Tiekėjas gali paprašyti Prekių pristatymo pratęsimo termino ir Sutarties pratęsimo 

termino esant priežastims, dėl kurių Prekių pristatymas laiku tampa neįmanomas – t.y. dėl nenugalimos 

jėgos (force majeure) aplinkybių. 

10.3. Jei atsiardo priežastys, dėl kurių Prekių pristatymas laiku tampa neįmanomas, Tiekėjas 

nedelsdamas, bet ne vėliau  kaip  per 2 (dvi) darbo dienas nuo minėtos aplinkybės  atsiradimo dienos, 



 

 

kreipiasi į Užsakovą, pateikdamas motyvuotą prašymą, dėl Prekių pristatymo termino pratęsimo. Per 2 

(dvi) darbo dienas nuo šiame punkte nurodyto pranešimo gavimo dienos Užsakovas raštu išreiškia 

sutikimą pratęsti Prekių pristatymo terminą arba informuoja Tiekėją, kad šis terminas nebus pratęstas. 

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

pranešdama ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) dienas. Jei Šalis nesilaiko šio reikalavimo, ji neturi teisės 

į pretenziją, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, 

prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis. 

10.5. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui viena Šalis raštu 

išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti 

derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 10 (dešimt) kalendorinių dienų. Ginčas turi būti išspręstas per 

ne ilgesnį nei 20 (dvidešimties) kalendorinių dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti 

derybomis nepavyksta arba jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita 

šalis turi teisę kreiptis į kompetentingą Lietuvos Respublikos teismą, apie tai raštu informuodama kitą 

Sutarties šalį.  

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

trečiajai Šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo. 

10.7. Sutartis sudaroma lietuvių kalba dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Šalys 

pasirašo kiekviename Sutarties lape. Abu Sutarties egzemplioriai turi vienodą teisinę galią. 

10.8. Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip 

atitinkančią jų tikslus ir pasirašė aukščiau nurodyta data. 

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

aktai. 

10.10. Visi šie Sutarties priedai sudaro neatskiriamą jos dalį: 

Pirkimo sutarties 1 priedas – rizikos veiksnių ir aplinkos įvertinimo komunikacijos ir ugdymo darbo 

priemonių techninė specifikacija, 4 lapai; 

Pirkimo sutarties 2 priedas – rizikos veiksnių ir aplinkos įvertinimo komunikacijos ir ugdymo darbo 

priemonių perdavimo – priėmimo aktas, 1 lapas. 

11.  ŠALIŲ REKVIZITAI 

 

UŽSAKOVAS TIEKĖJAS 

  

 

Marijampolės savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuras  

 

Įstaigos kodas 301618682  

Lietuvininkų g. 18, 68300 Marijampolė 

Tel. (8 343) 59 213, faks. (8 343) 50 918 

El.p.i.lementauskiene@marijampolesvsb.lt 

AS  LT217044060006517635  

AB SEB  bankas,  

Banko kodas 70440 

 

Direktorė                   Lina Laukaitienė 

 

 

mailto:i.lementauskiene@marijampolesvsb.lt


 

 

 

Pirkimo sutarties 2 priedas 

RIZIKOS VEIKSNIŲ IR APLINKOS ĮVERTINIMO KOMUNIKACIJOS IR UGDYMO 

DARBO PRIEMONIŲ PERDAVIMO–PRIĖMIMO AKTAS 

 

PAGAL 2015 M.                 D. RIZIKOS VEIKSNIŲ IR APLINKOS ĮVERTINIMO 

KOMUNIKACIJOS IR UGDYMO DARBO PRIEMONIŲ MARIJAMPOLĖS  SAVIVALDYBĖS 

UGDYMO ĮSTAIGŲ SVEIKATOS KABINETAMS PIRKIMO SUTARTĮ Nr. VPS- 

  

2015 m. ............................... ........... d.D3- 

Marijampolė, 

 

Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras,  atstovaujamas direktorės Linos 

Laukaitienės, veikiančios pagal įstaigos nuostatus, toliau vadinamas Užsakovu                        ir          

atstovaujama [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio (-ios) pagal ____________, (toliau – Tiekėjas), 

(toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), remiantis 2015-............. Šalių sudaryta  

sutartimi Nr. VPS-.. ( toliau-Sutartis) pasirašo šį rizikos veiksnių ir aplinkos įvertinimo 

komunikacijos ir ugdymo darbo priemonių perdavimo-priėmimo aktą:  

1. Tiekėjas perduoda Užsakovui magnetų rinkinius "Rūkymo žala"-13 vnt., magnetų rinkinius 

"Alkoholio žala"-13 vnt., magnetų rinkinius "Mergaičių brendimas"-11vnt., magnetų rinkinius 

"Berniukų brendimas"-11 vnt., magnetų rinkinius "Emocinė sveikata"-24 vnt.,   „Maitinkis sveikai“ 

organinio stiklo stendus su dirbtiniais maisto produktais-13 vnt., magnetų rinkinius „ Maitinkis 

sveikai“-13 vnt., antsvorį imituojančias liemenes (vaikiškas dydis)-9 vnt., modelių rinkinius: riebalų 

gumulėlis ir raumenų masė -15 vnt., 3-D stovus „Narkotikų vartojimo padariniai“ -15 vnt.,  3-D stendus 

„Piktnaudžiavimo alkoholiu padariniai“ -2 vnt.,  3D rūkymo pasėkmių stendus-2vnt.,  dantų modelių 

su dantų šepetėliais-9 vnt., modelių rinkinius: sveikas ir „negyvas” plautis-15 vnt., liemenes Heimlicho 

manevro mokymams-15 vnt., rinkinius: mikroorganizmai maišelyje, UV žibintuvėliai-13 vnt., 

menstruacijų ciklo modelius-13 vnt., žaidimus „Apsauginio šalmo svarba“-27 vnt., girtumo akinius- 14 

vnt., dervų modelius- 15 vnt., užsikimšusios arterijos modelius-15 vnt., mitybos kamuolius- 13 vnt., 

modelius „Greito maisto riebalai mėgintuvėliuose“-20 vnt., rinkinius "Kelio ženklai A+“-13 vnt., o 

Užsakovas juos priima.  



 

 

2. Už nupirktas rizikos veiksnių ir aplinkos įvertinimo komunikacijos ir ugdymo darbo 

priemones Užsakovas įsipareigoja sumokėti Tiekėjui                EUR 

(.................................................................................................... EUR) sumą Sutartyje nustatyta tvarka. 

3.  Užsakovas neturi Tiekėjui pretenzijų dėl rizikos veiksnių ir aplinkos įvertinimo 

komunikacijos ir ugdymo darbo priemonių kokybės. 

4. Šis perdavimo-priėmimo aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą juridinę 

galią. Vienas egzempliorius pateikiamas Tiekėjui, kitas lieka Užsakovui. 

 

Užsakovas  Tiekėjas 

 

Marijampolės savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuras  

 

 

Įstaigos kodas 301618682  

Lietuvininkų g. 18, 68300 Marijampolė 

Tel. (8 343) 59 213, faks. (8 343) 50 918 

El.p.i.lementauskiene@marijampolesvsb.lt 

AS  LT217044060006517635  

AB SEB  bankas,  

Banko kodas 70440 

 

Direktorė  Lina Laukaitienė 
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