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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Perkančioji organizacija – Kauno sporto mokykla ,,Gaja‘‘(įmonės kodas 304184262), Partizanų 

g. 180, Kaunas  

2. Perkančiosios organizacijos ir tiekėjų bendravimas ir keitimasis informacija, atliekant šį 

pirkimą, vyksta naudojantis Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (toliau – 

CVP IS). 

3. Tiekėjai turėtų atidžiai stebėti CVP IS talpinamus pirkimo dokumentų paaiškinimus, 

patikslinimus bei papildymus. 

4. Šiuose pirkimo dokumentuose vartojamos sąvokos atitinka Viešųjų pirkimų įstatyme apibrėžtas 

sąvokas. 

 

II. PIRKIMO OBJEKTAS 

 

5. Pirkimo objektas: sportiniai dviračiai, treniruokliai (toliau – prekės), BVPŽ kodas 37441300-4   

6. Prekių apimtys bei reikalavimai prekėms pateikti techninėje specifikacijoje (1 priedas).   

7. Pirkimo objektas neskaidomas į dalis. Tiekėjai privalo siūlyti visas prekes su visomis jas 

sudarančiomis dalimis. 

8. Prekių pristatymo terminas –  10 darbo dienų nuo pirkimo sutarties pasirašymo dienos.  

9. Perkančioji organizacija neleidžia pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus 

alternatyvų pasiūlymą (alternatyvius pasiūlymus), jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas 

(alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti. 

 

III. TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI, KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI 

IR, JEIGU TAIKYTINA, REIKALAUJAMI KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS 

IR (ARBA) APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTAI 

 

10. Perkančioji organizacija netikrina tiekėjo pašalinimo pagrindų. 

11. Perkančioji organizacija šiame pirkime netaiko kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos 

vadybos sistemos standartų reikalavimų. 

12. Pirkime Europos bendrasis viešojo pirkimo dokumentas nebus naudojamas. Tiekėjas, 

dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiame skyriuje nustatytus kvalifikacijos ir kitus reikalavimus ir 

savo pasiūlyme deklaruoti šią atitiktį. 

13. Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai bei reikalaujami dokumentai ir informacija, patvirtinantys 

šiuos reikalavimus: 

Eil. 

Nr. 

Kvalifikacijos 

reikalavimai 

Dokumentai ir informacija, 

kuriuos turi pateikti tiekėjai, siekiantys 

įrodyti, kad jų kvalifikacija atitinka 

keliamus reikalavimus 

Ekonominis ir finansinis pajėgumas  

14.1. Tiekėjo, tiekėjų grupės 

partnerių kartu, subtiekėjų ar kitų 

ūkio subjektų, kurių pajėgumais 

remiasi tiekėjas, vidutinės metinės  

Pateikiamas  paskutinių 3 finansinių 

metų, o jeigu ūkio subjektas įregistruotas ar 

veiklą atitinkamoje srityje pradėjo vėliau, – 

nuo ūkio subjekto įregistravimo ar veiklos 
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pajamos iš  prekybos per 

pastaruosius 3 finansinius metus 

arba per laiką nuo tiekėjo 

įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas 

vykdė veiklą mažiau nei 3 

finansinius metus) turi būti ne 

mažesnės kaip 400000,00 Eur be 

PVM. 

su pirkimu susijusioje srityje pradžios 

tiekėjo įmonės pažyma apie gautas pajamas 

iš prekybos. 

Techninis ir profesinis pajėgumas 

14.2. Tiekėjas, tiekėjų grupės 

partneriai kartu turi per paskutinius 

3 metus arba per laiką nuo tiekėjo 

įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas 

vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) 

turi bent vieną įvykdytą pardavimo 

sutartį, kurios vertė ne mažesnė nei 

8000,00 Eur be PVM. 

Jei tiekėjas, tiekėjų grupės 

partneriai teikia informaciją apie 

vykdomą sutartį, šios sutarties 

įvykdytos dalies vertė turi būti ne 

mažesnė kaip 8000,00 Eur be 

PVM. 

 

Per paskutinius 3 metus arba per 

laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu 

tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) 

įvykdytų  pardavimo sutarčių sąrašas, 

nurodant bendras sutarčių (arba įvykdytų 

sutarčių dalių) vertes, datas ir užsakovus bei 

jų kontaktus. Įrodymui apie prekių 

pardavimą tiekėjai pateikia užsakovo 

pažymą apie tinkamai įvykdytą sutartį arba 

sutarties dalį. 

 

14.3. Tiekėjas turi turėti faktinę 

atstovybę/filialą Kauno apskrityje, 

kurioje būtų galima užtikrinti 

prekių garantinį ir pogarantinį 

aptarnavimą, bei einamuosius 

servisus. 

Pateikiama pažyma su nurodytu 

adresu. Jeigu tiekėjas naudojasi subtiekėjo 

paslaugomis, privaloma pateikti sutartį su 

subtiekėju ir  subtiekėjo kvalifikacijos 

sertifikatus dviračių komponentų remonto ir 

amortizatorių serviso strityse. 

 

14. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti subtiekėjų sutikimą dalyvauti pirkime (jei 

subtiekėjai bus pasitelkiami). 

15. Kai tiekėjas pageidauja remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, jis privalo perkančiajai 

organizacijai pasiūlyme įrodyti, kad vykdant pirkimo sutartį ūkio subjektų, kurių pajėgumais jis 

remiasi, ištekliai jam bus prieinami. Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti žinomus subtiekėjus ir 

kitus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi ir nurodyti juos pasiūlymo formoje. 

16. Kai tiekėjas remiasi kitų ūkio subjektų pajėgumais, atsižvelgdamas į pirkimo dokumentuose 

nustatytus ekonominio ir finansinio pajėgumo reikalavimus, perkančioji organizacija reikalauja, kad 

tiekėjas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, prisiimtų solidarią atsakomybę už pirkimo 

sutarties įvykdymą. Jei remiamasi ūkio subjekto pajėgumais, siekiant atitikti pirkimo dokumentuose 

nustatytus ekonominio ir finansinio pajėgumo reikalavimus, perkančiajai organizacijai su pasiūlymu 

turi būti pateikta šio ūkio subjekto pasirašyta neatšaukiama laidavimo sutartis, patvirtinanti, kad 

subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, įsipareigoja solidariai atsakyti už tiekėjo įsipareigojimų 

pagal pirkimo sutartį vykdymą ir atlyginti bet kokią žalą, kuri kiltų dėl tiekėjo netinkamo 

įsipareigojimų vykdymo ar nevykdymo. 

17. Pasiūlymo formoje tiekėjas turi deklaruoti, kad jis, kiekvienas tiekėjų grupės partneris 
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(jei pasiūlymą pateikią tiekėjų grupė), subtiekėjai ir kiti asmenys, kurių pajėgumais remiasi 

tiekėjas, atitinka šiame III skyriuje nurodytus kvalifikacijos ir kitus reikalavimus.  

18. Atitiktį kvalifikacijos reikalavimams patvirtinančių dokumentų bus prašoma tik iš to dalyvio, 

kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus gali būti pripažintas laimėjusiu (iki pasiūlymų eilės 

nustatymo). Perkančiajai organizacijai paprašius, dalyvis, kurio pasiūlymas gali būti pripažintas 

laimėjusiu, turės pateikti savo, tiekėjų grupės partnerių (jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė), 

subtiekėjų (jei pasitelkiami) reikalaujamus kvalifikacijos kriterijus ir kitus reikalavimus 

pagrindžiančius dokumentus. Jeigu dalyvis, kurio pasiūlymas gali būti pripažintas laimėjusiu, atitiks 

perkančiosios organizacijos keliamus kvalifikacijos ir kitus reikalavimus, kitų dalyvių kvalifikacija 

ir kiti reikalavimai nebus tikrinami. 

 

IV. TIEKĖJŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE 

 

19. Pasiūlymą gali pateikti tiekėjų grupė. Tiekėjų grupė, teikianti bendrą pasiūlymą, privalo 

pateikti jungtinės veiklos sutartį.  

20. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies (partnerio) 

įsipareigojimai vykdant su perkančiąja organizacija numatomą sudaryti pirkimo sutartį, šių 

įsipareigojimų vertės dalis bendroje pirkimo sutarties vertėje. Jungtinės veiklos sutartis turi 

numatyti solidariąją visų šios sutarties partnerių atsakomybę už prievolių perkančiajai organizacijai 

nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris partneris (toliau – 

atsakingas partneris) atstovauja tiekėjų grupei (su kuo perkančioji organizacija turėtų bendrauti 

kvalifikacijos nagrinėjimo ir pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir kam teikti su šiais 

klausimais susijusią informaciją). 

21. Perkančioji organizacija nereikalauja, kad, tiekėjų grupės pateiktą pasiūlymą nustačius 

laimėjusiu ir pasiūlius sudaryti pirkimo sutartį, ši tiekėjų grupė įgytų tam tikrą teisinę formą. 

 

V. PASIŪLYMŲ RENGIMO REIKALAVIMAI 

 

22. Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiais pirkimo dokumentais ir patvirtina, kad jo 

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

įvykdymui. 

23. Pasiūlymas turi būti pateikiamas tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS. 
Pasiūlymai pateikti popierinėje laikmenoje vokuose bus grąžinami neatplėšti tiekėjams ar grąžinami 

registruotu laišku ir nebus vertinami. Pateikiami dokumentai ar skaitmeninės dokumentų kopijos 

turi būti prieinami naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų formatus 

(pvz., pdf, jpg, doc ir kt.). Su užsienio kalbomis pateikiamais dokumentais turi būti pateikiamas jų 

vertimas į lietuvių kalbą, patvirtintas vertėjo parašu ir, jei turi, vertimo biuro antspaudu.  

24. Tiekėjas (fizinis ar juridinis asmuo) gali pateikti perkančiajai organizacijai tik vieną pasiūlymą, 

nepriklausomai nuo to, ar teikiant pasiūlymą jis bus atskiras tiekėjas, ar tiekėjų grupės partneris 

(jungtinės veiklos sutarties šalis). Bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, teikdamas pasiūlymą kaip 

atskiras tiekėjas ar tiekėjų grupės partneris (jungtinės veiklos sutarties šalis), kitame pasiūlyme 

nebegali būti subtiekėju.  

25. Tiekėjas prisiima visas išlaidas, susijusias su pasiūlymo rengimu ir įteikimu, perkančioji 

organizacija nėra atsakinga ar įpareigota dėl šių išlaidų. Perkančioji organizacija neatsakys ir 

neprisiims šių išlaidų, nepriklausomai nuo to, kaip vyktų ir baigtųsi viešasis pirkimas.  

26. Tiekėjo pasiūlyme turi būti: 
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26.1. užpildytas ir pasirašytas pasiūlymas pagal pateikiamą pasiūlymo formą (2 priedas);  

26.2. užpildytos techninės specifikacijos lentelės su siūlomos įrangos techniniais parametrais;  

26.3. įgaliojimas ar kitas dokumentas (pvz., pareigybės aprašymas), suteikiantis teisę pasirašyti 

tiekėjo pasiūlymą, kai pasiūlymą pasirašo ne juridinio asmens vadovas, o jo įgaliotas asmuo; 

26.4. jungtinės veiklos sutartis, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė 

26.5. kiti dokumentai. 

27. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2019 m. gruodžio mėn. 09 d. 9 val. 45 min. Lietuvos laiku 

CVP IS priemonėmis. Vėliau gautas pasiūlymas yra nepriimtinas ir nenagrinėjamas. Perkančioji 

organizacija neatsako už CVP IS sutrikimus. 

28. Pasiūlyme tiekėjas turi nurodyti jo galiojimo terminą.  Jei pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo 

laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek nustatyta pirkimo dokumentuose. 

28. Pasiūlyme nurodoma prekių kaina turi būti apskaičiuota ir išreikšta taip, kaip nurodyta 2 priede. 

Apskaičiuojant kainą turi būti atsižvelgta į visus perkamų prekių kiekius, į pasiūlymo kainos 

sudėtines dalis, į techninės specifikacijos (1 priedas) reikalavimus, į pirkimo sutarties projekte 

numatytą atsiskaitymo už patiektas prekes terminą bei į visus kitus šių pirkimo dokumentų 

reikalavimus. Į kainą turi būti įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su 

pasiūlymo rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu susijusios, t. y. atsiskaitymo dokumentų 

pateikimo per informacinę sistemą „E. sąskaita“, išlaidos. Kainos visuose pasiūlymo dokumentuose 

turi būti įrašomos tikslumo lygiu iki euro šimtųjų dalių, t.y. suapvalinama paliekant du skaitmenis 

po kablelio. 

29. Tiekėjas pasiūlymo formoje (2 priedas) privalo nurodyti, ar jo pasiūlyme yra konfidencialios 

informacijos, ir kuri informacija, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi, yra 

konfidenciali. Siekiant, kad perkančioji organizacija galėtų užtikrinti tiekėjo informacijos 

konfidencialumą, elektroniniame pasiūlyme esanti konfidenciali informacija turi būti pateikta 

atskiru failu. Tiekėjas failo pavadinime nurodo „konfidencialu“ arba ant kiekvieno pasiūlymo lapo, 

kuriame yra konfidenciali informacija, lapo pradžioje, viršutinės paraštės dešinėje pusėje 

paryškintomis raidėmis rašo žodį „Konfidencialu“. 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. 

30. Perkančioji organizacija reikalauja, kad dalyvis savo pasiūlyme (pasiūlymo formoje (2 

priedas)) nurodytų, kokiai pirkimo daliai (apimtis eurais ir dalis procentais) ir kokius subtiekėjus 

(jeigu jie yra žinomi) jis ketina pasitelkti. 

 

VI. PASIŪLYMŲ KAINOS ŠIFRAVIMAS 

 

31. Tiekėjo teikiamas pasiūlymas gali būti užšifruojamas. Tiekėjas, nusprendęs pateikti užšifruotą 

pasiūlymą, turi: 

31.1. iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos naudodamasis CVP IS priemonėmis pateikti 

užšifruotą pasiūlymą  (užšifruojamas visas pasiūlymas arba pasiūlymo dokumentas, kuriame 

nurodyta pasiūlymo kaina). Instrukcija, kaip tiekėjui užšifruoti pasiūlymą galima rasti 

http://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/uzsifravimo_instrukcija.pdf; 

31.2. iki susipažinimo su pasiūlymais procedūros pradžios CVP IS susirašinėjimo 

priemonėmis pateikti slaptažodį, su kuriuo perkančioji organizacija galės iššifruoti pateiktą 

pasiūlymą. Iškilus CVP IS techninėms problemoms, kai tiekėjas neturi galimybės pateikti 

perkančiajai organizacijai slaptažodžio CVP IS susirašinėjimo priemonėmis, tiekėjas turi teisę 

http://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/uzsifravimo_instrukcija.pdf


6 
 

slaptažodį perkančiajai organizacijai pateikti kitomis priemonėmis pasirinktinai: perkančiosios 

organizacijos oficialiu elektroniniu paštu smgaja@gmail.com arba raštu. Tokiu atveju tiekėjas 

turėtų būti aktyvus ir įsitikinti, kad pateiktas slaptažodis laiku pasiekė adresatą (pavyzdžiui, 

susisiekęs su perkančiąja organizacija oficialiu jos telefonu ir (arba) kitais būdais).  

32. Tiekėjui užšifravus visą pasiūlymą ir iki susipažinimo su pasiūlymais procedūros (posėdžio) 

pradžios nepateikus (dėl jo paties kaltės) slaptažodžio arba pateikus neteisingą slaptažodį, kuriuo 

naudodamasi perkančioji organizacija negalėjo iššifruoti pasiūlymo, pasiūlymas laikomas 

nepateiktu ir nėra vertinamas. Jeigu nurodytu atveju tiekėjas užšifravo tik pasiūlymo dokumentą, 

kuriame nurodyta pasiūlymo kaina, o kitus pasiūlymo dokumentus pateikė neužšifruotus – 

perkančioji organizacija tiekėjo pasiūlymą atmeta kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose 

nustatytų reikalavimų (tiekėjas nepateikė pasiūlymo kainos). 

 

VII. PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMO IR PIRKIMO SUTARTIES 

ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO REIKALAVIMAI 

 

33. Perkančioji organizacija nereikalauja pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo. 

34. Pirkimo sutarties įvykdymas užtikrinamas netesybomis. Netesybų reikalavimai yra nustatyti 

pirkimo sutarties projekte. 

 

VIII. SUSIPAŽINIMO SU GAUTAIS PASIŪLYMAIS IR JŲ NAGRINĖJIMO 

PROCEDŪROS  

 

35. Susipažinimas su gautais pasiūlymais vyks 2019 m. gruodžio mėn. 09 d. 9 val. 45 min., 

adresu Partizanų g. 180, Kaunas 

36. Tiekėjai nedalyvauja susipažinimo su gautais pasiūlymais procedūroje. 

37. Pasiūlymas atmetamas jeigu: 

37.1. pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, sąlygų ir kriterijų; 

37.2. dalyvis atitinka bent vieną pirkimo dokumentuose nurodytą pašalinimo pagrindą (jeigu 

taikoma); 

37.3. dalyvis neatitinka bent vieno pirkimo dokumentuose nustatyto kvalifikacijos reikalavimo ir 

kokybės vadybos sistemos standarto (jei taikoma); 

37.4. dalyvis per perkančiosios organizacijos nustatytą terminą nepatikslino, nepapildė, 

nepaaiškino informacijos; 

37.5. pasiūlyta kaina yra per didelė ir perkančiajai organizacijai nepriimtina; 

37.6. perkančiajai organizacijai paprašius pagrįsti neįprastai mažą kainą, dalyvis nepateikia 

tinkamų pasiūlytos neįprastai mažos kainos (sąnaudų) pagrįstumo įrodymų arba pasiūlymas 

neatitinka Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytų aplinkos apsaugos, 

socialinės ir darbo teisės įpareigojimų. 

42. Perkančioji organizacija gali nevertinti viso pasiūlymo, jei patikrinusi jo dalį nustato, kad 

pasiūlymas turi būti atmestas. 

43. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas bus išrenkamas pagal kainą. 

44. Tais atvejais, kai kelių dalyvių pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, sudarant 

pasiūlymų eilę, pirmesnis į šią eilę įrašomas dalyvis, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai. 

mailto:smgaja@gmail.com
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45. Pirkimo metu nebus deramasi su dalyviais dėl jų pateiktų pasiūlymų. 

 

IX. SIŪLOMAS ŠALIMS PASIRAŠYTI PIRKIMO SUTARTIES PROJEKTAS  

 

46. Pirkimo sutarties projektas pateikiamas 3 priede. Pirkimo sutarties projekto sąlygos yra 

privalomos pirkimo dalyviams ir sudarant pirkimo sutartį su laimėtoju nebus keičiamos. Pirkimo 

sutarties valiuta – eurai. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus 

perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio 

valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis 

Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio 

valiutų santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną. 

47. Jeigu dalyvis, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu arba CVP IS priemonėmis 

atsisako ją sudaryti arba per 5 darbo dienas nuo pirkimo sutarties pasirašymo dienos nepateikia 

pirkimo dokumentuose nurodyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo, arba iki perkančiosios 

organizacijos nurodyto laiko nepasirašo pirkimo sutarties, arba atsisako sudaryti pirkimo sutartį 

pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, nors ir pirkimo sutartis būtų pasirašyta, laikoma, 

kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju perkančioji organizacija grįžta į kvalifikacijos 

nagrinėjimo etapą ir prašo dalyvio, kurio pasiūlymas pagal patvirtintą pasiūlymų eilę yra pirmas po 

dalyvio atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį ir kuris gali būti pripažintas laimėtoju, pateikti atitiktį 

kvalifikacijos ir kokybės vadybos sistemos standartų reikalavimams patvirtinančius dokumentus.  

48. Pirkimo sutartis turi būti sudaroma nedelsiant 

50. Pasirašant ar nutraukiant pirkimo sutartį, vykdant ir keičiant pirkimo sutartį, perkančiosios 

organizacijos ir tiekėjo bendravimas bei keitimasis informacija gali vykti ne CVP IS priemonėmis. 

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

kreditiniai ir debetiniai dokumentai turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. 

sąskaita“ priemonėmis, išskyrus atvejus, kai mobilizacijos, karo ir nepaprastosios padėties atveju 

yra CVP IS ar informacinės sistemos „E. sąskaita“ pažeidimų, dėl kurių negalimas perkančiosios 

organizacijos ir tiekėjo bendravimas ir keitimasis informacija naudojantis šiomis sistemomis, ir kai 

pirkimo sutartys sudaromos žodžiu. 

 

X. INFORMACIJA APIE PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO 

(PATIKSLINIMO) TVARKĄ, GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKĄ 

 

52. Perkančiosios organizacijos ir tiekėjų paklausimai ir atsakymai vieni kitiems, atliekant viešųjų 

pirkimų procedūras, turi būti lietuvių kalba. Paaiškinimai ar patikslinimai skelbiami CVP IS ir 

siunčiami visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams, nenurodant iš ko gautas prašymas. 

53. Tiekėjai prašymus paaiškinti pirkimo dokumentus, pasiūlymus dėl pirkimo dokumentų 

patikslinimo gali pateikti ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino 

pabaigos. Perkančiosios organizacijos paaiškinimai ar patikslinimai turi būti pateikiami likus ne 

mažiau kaip 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.  

54. Jei pateikti paaiškinimai ar patikslinimai iš esmės keičia pirkimo dokumentuose nustatytus 

pirkimo objektui keliamus reikalavimus, reikalavimus tiekėjui ar pasiūlymų rengimo reikalavimus, 

bus nustatomas ne mažesnis kaip 3 darbo dienų pasiūlymų pateikimo terminas nuo paaiškinimų ar 

patikslinimų paskelbimo CVP IS dienos. 
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55. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, perkančioji organizacija savo iniciatyva gali 

paaiškinti ar patikslinti pirkimo dokumentus, vadovaujantis protingumo kriterijumi, tai pat nukelti 

pasiūlymų pateikimo termino pabaigą. 

56. Perkančioji organizacija neketina rengti susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų 

paaiškinimo. 

57. Jeigu perkančioji organizacija pirkimo dokumentų paaiškinimų ar patikslinimų nepateikia per 

nurodytą terminą, pasiūlymų pateikimo termino pabaiga nukeliama ne trumpesniam laikui nei tas, 

kiek vėluojama pateikti paaiškinimus ar patikslinimus.  

58. Ginčų nagrinėjimas, žalos atlyginimas, pirkimo sutarties pripažinimas negaliojančia, 

alternatyvios sankcijos reglamentuojamos Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriaus nuostatomis.  

 

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

59. Perkančiosios organizacijos darbuotojai, įgalioti palaikyti ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų (ne 

tarpininkų) su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus: smgaja@gmail.com, tel.  +370 

65203005 

60. Pirkimo procedūros, kurios neapibrėžtos šiuose pirkimo dokumentuose, vykdomos 

vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtintu Mažos vertės pirkimų 

tvarkos aprašu, Viešųjų pirkimų įstatymu ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nuostatomis.  
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1 priedas 
 

 

SPORTINIŲ DVIRAČIŲ, TRENIRUOKLIŲ TECHNINĖ SPCIFIKACIJA 

 
                                                                                                                                                                                   

                                                          KAUNO SPORTO MOKYKLA ,,GAJA‘‘ 

                                                        

                   
 

1. Kalnų “cross-country/hardtail” dviratis. 1 vnt.  
 

Tipas Kalnų “cross-country/hardtail” 

Dydis S/M/L/XL 

Rėmo 
medžiaga 

Aukščiausios gamintojo gaminamos klasės anglies pluoštas. Rėmo svoris ne daugiau 
950 gr.  

Priekinis 
amortizatorius 

Rock Shox SID BRAIN top adjust / Fox Factory Kashima Step Cast. 

Švaistikliai/
myniklis 

Sram XX1 Eagle DUB boost su galios matuokliu. 

Pavarų 
perjungimo sistema 

Sram XX1 AXS 1x12 pavarų 

Stabdžiai Sram Ultimate 

Ratai Anglies pluošto ratlankiai ne siauresni negu 25mm, ne sunkesni negu 1400 gr. 

Balnelis Anglies pluošto bėgeliai, lengviausias klasėje. 

Balnelio 
iškyša 

Anglies pluošto, lengviausias klasėje. 

Vairas Anglies pluošto, lengviausias klasėje. 

Padangos Bekamerinės 

Grandinė Sram XX1 12 pav. 

Galinis 
žvaigždžių blokas 

Sram XG-1299 10-50t 

Gamintojo 
garantija rėmui 

Amžina (lifetime) 

Gamintojo 
garantija dalims 

24 mėn. 

Bandras 
svoris 

<8,8 kg.  

 
2. Kalnų “cross-country/hardtail” dviratis. 2 vnt.  

 

Tipas Kalnų “cross-country/hardtail” 

Dydis S/M/L/XL 

Rėmo 
medžiaga 

Aukščiausios gamintojo gaminamos klasės anglies pluoštas. Rėmo svoris ne daugiau 
950 gr.  

Priekinis 
amortizatorius 

Anglies pluošto kieta šakė su 110mmx15 ąšimi.  

Švaistikliai/
myniklis 

Sram XX1 Eagle DUB boost. 

Pavarų 
perjungimo sistema 

Sram XX1 AXS 1x12 pavarų 

Stabdžiai Sram Ultimate 

Ratai Anglies pluošto ratlankiai ne siauresni negu 25mm, ne sunkesni negu 1500 gr. 

Balnelis Anglies pluošto bėgeliai, lengviausias klasėje. 

Balnelio 
iškyša 

Anglies pluošto, lengviausia klasėje. 
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Vairas Anglies pluošto, lengviausias klasėje. 

Padangos Bekamerinės 

Grandinė Sram XX1 12 pav. 

Galinis 
žvaigždžių blokas 

Sram XG-1299 10-50t 

Gamintojo 
garantija rėmui 

Amžina (lifetime) 

Gamintojo 
garantija dalims 

24 mėn. 

Bandras 
svoris 

<8,5 kg.  

 
3. Plento sportinis dviratis. 4 vnt.  

 

Tipas „All-round“ arba „aero“ tipo sportinis plento dviratis („Endurance“ klasės netinka). 

Rėmas Anglies pluošto.  Ąšis thru-axle 142x12mm. Įsukami myniklio guoliai. 

Priekinė šakė Anglies pluošto. Ąšis 100x12mm thru axle. Tapered. 

Švaistikliai/
myniklis 

Ultegra R8000 52/36T. Su galios matuokliu.  

Pavarų 
perjungimo sistema 

Ultegra R8000 2x11 pav.  

Stabdžiai Ultegra R8020 diskiniai hidrauliniai. 
Ratai Anglies pluošto ratlankiai. Ne sunkesni negu 1600 gr. 

Galinis 
žvaigždžių blokas 

Ultegra R8000 11-30t. 

Balnelio 
iškyša 

Anglies pluošto. 

Gamintojo 
garantija rėmui 

Amžina (lifetime) 

Gamintojo 
garantija dalims 

24 mėn. 

Bandras 
svoris 

<8 kg.  

 
 
 

4. Plento sportinis dviratis. 2 vnt. 

Tipas „All-round“ arba „aero“ tipo sportinis plento dviratis (endurance klasės netinka). 

Rėmas  Anglies pluoštas.  Ąšis thru-axle 142x12mm. 

Priekinė šakė Anglies pluoštas. Ąšis 100x12mm thru axle. 

Švaistikliai/
myniklis 

Ultegra R8000 52/36T. Su galios matuokliu.  

Pavarų 
perjungimo sistema 

Ultegra Di2 R8000 klasė. 2x11 pav.  

Stabdžiai Ultegra R8070 diskiniai hidrauliniai. 

Ratai Anglies pluošto ratlankiai, ne sunkesni negu 1600 gr. 

Galinis 
žvaigždžių blokas 

Ultegra R8000 11-30T 

Gamintojo 
garantija rėmui 

Amžina (lifetime) 

Gamintojo 
garantija dalims 

24 mėn. 

Bandras 
svoris 

<7,7 kg.  
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5. Treniruoklis dviratininkams. 6 vnt.  
 

Tipas Pilnai interaktyvus “Direct-drive” 
treniruoklis (dviratis statomas be galinio rato). 

Galios matuoklis Integruotas galios matuoklis su ne didesne, 
negu 1,5% paklaida. 

Maksimali apkrova Ne mažiau 2100w 

Maksimalus įkalnės simuliavimas  Ne mažiau kaip 18% 

Garantija 24 mėn. 
 

   

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Viešųjų pirkimų organizatorė                                                                               Stasė Rimkevičienė 
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2 priedas 
 

Kauno sporto mokyklai ,,Gajai‘‘ 

 

PASIŪLYMAS 

 

20___-___-___ 

 

SPORTINIŲ DVIRAČIŲ, TRENIRUOKLIŲ PIRKIMUI 

 

Dalyvio pavadinimas ir kodas 

(jei pasiūlymą pateikia tiekėjų 

grupė, nurodyti visų tiekėjų grupės 

partnerių pavadinimai ir kodai) 

 

Dalyvio adresas 

(jei pasiūlymą pateikia tiekėjų 

grupė, nurodyti visų tiekėjų grupės 

partnerių adresus) 

 

Dalyvio įgalioto asmens pasirašyti 

pasiūlymą vardas ir pavardė 

 

Dalyvio įgalioto asmens bendrauti 

pateikto pasiūlymo klausimais 

 

Dalyvio telefono/fakso numeris  

Dalyvio el. pašto adresas  

 

Pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis. 

 

Siūlome šias prekes: 

 

Eil. 

Nr. 
Prekės pavadinimas 

Mato 

vnt. 

 

Kiekis 

 

Vieneto kaina 

EUR be PVM 

Bendra kaina 

EUR be PVM 

1.  Vnt.    

2.  Vnt.    

3.  Vnt.    

4.  Vnt.    

5.  Vnt.    

Bendra pasiūlymo kaina be PVM:  

PVM:  

Bendra pasiūlymo kaina su PVM:  

 

Į kainą turi būti įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pasiūlymo 

rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu susijusios, t. t. atsiskaitymo dokumentų pateikimo per 

informacinę sistemą „E. sąskaita“, išlaidos. 

Siūlomos prekės turi atitikti visus techninėje specifikacijoje nurodytus techninius rodiklius.  

 

Informacija apie subtiekėjus, kuriais remiamasi siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus ir 

vykdant pirkimo sutartį: 
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Eil. 

Nr. 

Subtiekėjo pavadinimas, 

kodas ir adresas 

 

Numatomos tiekti prekės 
 

 

Pirkimo sutarties dalis 

pasiūlymo kainoje, kuriai 

ketinama pasitelkti 

subtiekėjus 

EUR su PVM Proc. 

     

     

Viso:   

 

Informacija apie ūkio subjektus, kuriais bus remiamasi siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus ir 

vykdant pirkimo sutartį:   

Eil. 

Nr. 

Ūkio subjekto pavadinimas, kodas ir 

adresas 

Ūkio subjekto pasitelkimo pobūdis 

   

   

   

   

   

 

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: 

Eil. 

Nr. 

Dokumentų pavadinimai 

  

  

  

 

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija: 

Eil. 

Nr. 

Pateikto dokumento 

pavadinimas 

Dokumente esanti 

konfidenciali informacija 

(nurodoma dokumento dalis / 

puslapis, kuriame yra 

konfidenciali informacija)* 

Konfidencialios informacijos 

pagrindimas (paaiškinama, 

kuo remiantis nurodytas 

dokumentas ar jo dalis yra 

konfidencialūs)* 

    

    

    

* Pastaba. Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Jei dalyvis šios lentelės 

neužpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, 

kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos. 
 

Deklaruojame, kad šiame pasiūlyme nurodytas dalyvis, visi tiekėjų grupės partneriai (jei 

pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė), visi subtiekėjai ir kiti asmenys, kurių pajėgumais remiasi 

dalyvis, atitinka pirkimo dokumentų III skyriuje nurodytus kvalifikacijos ir kitus 

reikalavimus. Perkančiajai organizacijai paprašius, įsipareigojame pateikti pirkimo 

dokumentų III skyriuje nurodytų kvalifikacijos ir kitų reikalavimų atitiktį pagrindžiančius 

dokumentus. 

 

Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos. 

 

 



14 
 

______________________________ ___________ _________________ 

Dalyvis arba jo įgaliotas asmuo parašas  vardas ir pavardė 
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3 priedas 

Projektas 

 

PIRKIMO SUTARTIS 

 

20____-____-____ Nr. _____________ 

Vilnius 

 

Perkančioji organizacija (kodas xxx), toliau – Užsakovas, atstovaujama _________________, 

veikiančio pagal _________________ ir ____________ juridinio asmens pavadinimas (kodas 

_________), toliau – Tiekėjas, atstovaujama __________________, veikiančio pagal 

____________________, toliau kartu šioje sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – 

Šalimi, sudarė ir pasirašė šią Prekių tiekimo sutartį, toliau vadinamą Sutartimi. 

 

I. SUTARTIES OBJEKTAS 

 

1. Tiekėjas įsipareigoja tiekti sportinius dviračius, dviračių treniruoklius (toliau – prekės), kurių 

charakteristikos ir apimtys nurodytos Sutarties priede Nr.1.  

 

II. PREKIŲ PRISTATYMO TERMINAS IR VIETA 

 

2. Prekių pristatymo terminas – iki 2019 m. gruodžio 22 d. nuo Sutarties pasirašymo dienos.   

3. Prekių perdavimas įforminamas prekių priėmimo – perdavimo aktu, kurį pasirašo įgalioti 

Užsakovo ir Tiekėjo atstovai prekių perdavimo metu. 

4. Prekės turi būti pristatytos adresu: Partizanų g. 180, Kaunas 

 

III. ĮKAINIAI IR ATSISKAITYMO TVARKA 

 

4. Pirkimui taikoma fiksuoto įkainio kainodara.  

5. Užsakovas sumoka Tiekėjui už faktiškai pateiktas prekes pagal lentelėje nurodytus įkainius: 

 

Eil. 

Nr. 
Prekės pavadinimas 

Mato 

vnt. 

 

Kiekis 

 

Vieneto kaina 

EUR be PVM 

Bendra kaina 

EUR be PVM 

      

      

      

 

6. Šalys susitaria, kad už pateiktas prekes Užsakovas sumoka Tiekėjui per 30 (trisdešimt) dienų nuo 

prekių priėmimo-perdavimo akto pagrindu išrašytos PVM sąskaitos – faktūros gavimo dienos. 

Užsakovo paskirtas darbuotojas patikrina prekių priėmimo – perdavimo aktą ir, jei pateiktos 

tinkamos prekės, jį pasirašo. Užsakovas neapmoka už pateiktas prekes, jeigu Užsakovo paskirtas 

darbuotojas nepasirašo priėmimo – perdavimo akto. 

7. Sutartyje nurodyti prekės (-ių) kaina dėl bendro kainų lygio kitimo perskaičiuojami nebus. 

Įkainiai nurodyti Sutarties 5 punkte, yra galutiniai ir apima visas tiesiogines ir netiesiogines išlaidas, 

susijusias su prekių pateikimu. Visą riziką dėl įkainių padidėjimo prisiima Tiekėjas. 
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8. Prekių įkainiui įtakos negali turėti terminų pažeidimas, medžiagų, įrengimų, darbo užmokesčio ir 

kitų panašių išlaidų padidėjimas.   

9. Vykdant Sutartį, PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai 

bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ 

priemonėmis, išskyrus atvejus, kai mobilizacijos, karo ir nepaprastosios padėties atveju yra CVP IS 

ar informacinės sistemos „E. sąskaita“ pažeidimų, dėl kurių negalimas Užsakovo ir Tiekėjo ir 

keitimasis informacija naudojantis šiomis sistemomis. 

10. Pasikeitus PVM dydžiui Sutarties prekių pateikimo įkainis keičiamas proporcingai PVM 

pasikeitimo dydžiui. Įkainis perskaičiuojamas per 1 darbo dieną po Lietuvos Respublikos PVM 

įstatymo pakeitimo įsigaliojimo dienos. Perskaičiuotas įkainis taikomas po perskaičiavimo pateiktai 

prekei apmokėti. Pasikeitus kitiems mokesčiams įkainis nebus perskaičiuojamas.  

11. Tiekėjas negali perleisti tretiesiems asmenims visų ar dalies savo teisių, susijusių su Sutartimi, 

įskaitant reikalavimo teisę į Užsakovo mokėtinas sumas, be išankstinio rašytinio Užsakovo 

sutikimo. Be Užsakovo išankstinio rašytinio sutikimo sudaryti sandoriai dėl teisių ar pareigų pagal 

šią Sutartį perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojančiais nuo jų sudarymo momento. 

12. Šalys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokėjimo pavedimuose, Užsakovui atlikus 

mokėjimus pagal Sutartį, įmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti ankščiau atsiradusiems 

įsiskolinimams pagal Sutartį, antrąja eile - delspinigiams apmokėti (jeigu jie buvo priskaičiuoti 

pagal Sutartį), trečiąja eile - palūkanoms apmokėti (jeigu jos buvo priskaičiuotos pagal Sutartį). 

 

IV. UŽSAKOVO ĮSIPAREIGOJIMAI 

 

13. Tiekėjui suteikti visą reikiamą informaciją Sutartyje numatytoms prekėms pateikti. 

14. Apmokėti Tiekėjui už tinkamai ir laiku pateiktas prekes šioje Sutartyje numatytomis sąlygomis 

ir terminais pagal pateiktą (PVM) sąskaitą – faktūrą. 

15. Užsakovas turi teisę nemokėti už nekokybiškai ir ne laiku pateiktas prekes. 

16. Paskirti darbuotoją, kuris būtų atsakingas už sutarties vykdymo priežiūrą ir ryšio su Tiekėju 

palaikymą. 

 

V. TIEKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI 

 

17. Pateikti Sutartyje numatytas prekes Techninėje specifikacijoje išvardintomis sąlygomis ir 

terminais. 

18. Tiekėjas atsako už šioje Sutartyje numatytų prekių pateikimą. 

19. Prekes pateikti nepažeidžiant Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų. 

20. Turėti visus leidimus, reikalingus vykdyti Sutartyje numatytą veiklą. Jeigu Tiekėjo kvalifikacija 

dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Tiekėjas 

įsipareigoja Užsakovui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. 

21. Suteikti įstatymo numatytą garantiją, Techninėje specifikacijoje nurodytam terminui. Garantija 

turi galioti visoms prekių sudėtinėms dalims; 

22. Savo sąskaita atlyginti Užsakovui ir tretiesiems asmenims visus nuostolius, kurie atsirado dėl 

netinkamo Sutarties vykdymo ar jos nevykdymo.  

23. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subtiekėjai: [surašyti pasiūlyme nurodytus subtiekėjus, jeigu 

tokių nėra parašyti žodį „nėra“]. 
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24. Subtiekėjų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subtiekėjų ar didesnės (mažesnės) prekių 

dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subtiekėjui galimas tik tų 

prekių pateikimui, kurių pateikimas per subtiekėjus buvo numatytas Tiekėjo pasiūlyme ir tik gavus 

Užsakovo sutikimą. Sutarties galiojimo metu ketinant pasitelkti papildomus subtiekėjus, pastarieji 

turi būti ne mažesnės kvalifikacijos nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose. 

25. Sutarties galiojimo metu subtiekėjų keitimas ir (ar) papildomų subtiekėjų pasitelkimas arba 

Sutartyje numatytų subtiekėjų atsisakymas galimas, tik gavus Užsakovo sutikimą ir esant vienai iš 

šių priežasčių:  

25.1. Sutartyje numatytas subtiekėjas yra likviduojamas, bankrutavęs arba jam yra iškelta bankroto 

byla; 

25.2. subtiekėjas Tiekėjui atsisako teikti jam Sutartyje numatytą prekių dalį; 

25.3. siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį dėl pagrįstų aplinkybių būtina padidinti prekių 

tiekimo spartą. 

26. Sutarties 24 ir 25 punktuose nurodytais atvejais Užsakovui pateikiamas pagrįstas prašymas, 

pridedant jį pagrindžiančius dokumentus. Subtiekėjas gali pradėti tiekti prekes, tik Tiekėjui gavus 

Užsakovo sutikimą. 

27. Sutarties 24 ir 25 punktuose nurodytais atvejais naujas subtiekėjas privalo Užsakovui pateikti 

dokumentus, įrodančius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius 

kvalifikacijos reikalavimus subtiekėjams. 

 

VI. SUTARTIES UŽTIKRINIMAS IR ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 

 

28. Pirkimo Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas: iki visiško sutartinių 

įsipareigojimų įvykdymo dienos. 

29. Neapmokėjęs laiku už pateiktas prekes, Tiekėjui pareikalavus Užsakovas moka delspinigius 

0,02% nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.  

30. Tiekėjas pavėlavęs pateikti sutarties 5 punkto lentelėje nurodytas prekes techninėje 

specifikacijoje (Sutarties priedas Nr. 1) numatytu laiku, įsipareigoja sumokėti Užsakovui 0,02% 

dydžio delspinigius už kiekvieną vėluojamų suteikti prekę dieną nuo vėluojamos suteikti prekės 

vertės ir atlyginti Užsakovui dėl to patirtus nuostolius. 

31. Jei Tiekėjas Sutarties galiojimo metu pateikia nekokybiškas Sutartyje numatytas prekes, tai 

Užsakovas, surašo Sutarties pažeidimo aktą. Sutarties pažeidimo akte nurodoma, per kiek laiko turi 

būti pateiktos kokybiškos Sutartyje numatytos prekės, taip pat Tiekėjas privalo atlyginti Užsakovo 

patirtus nuostolius, kurie atsidaro dėl pateiktų nekokybiškų prekių. 

32. Šalys susitaria, kad kilus teisminiam ginčui dėl atsiskaitymo už pateiktas prekes, Tiekėjas gali 

reikalauti priteisti ne didesnes kaip 5 (penkių) procentų metines palūkanas nuo nesumokėtos sumos, 

kaip tai numatyta LR CK 6.210 str. 1 d. 

33. Užsakovas turi teisę, įspėjęs Tiekėją prieš 15 (penkiolika) dienų, vienašališkai nutraukti šią 

Sutartį dėl esminio jos pažeidimo. Esminiu šios Sutarties pažeidimu bus laikomas bet kurio 

įsipareigojimo pagal Sutartį neįvykdymas arba netinkamas įvykdymas. 

 

VII. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS 

 

34. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų 

aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal 
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Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos 

poveikį įsipareigojimų vykdymui. 

35. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikomos šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių 

galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios 

aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių 

reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), 

kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu 

yra tikėtinos. Nenugalima jėga (force majeure) tai pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų 

prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia 

savo prievoles. 

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

36. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Šalių sutartinių 

įsipareigojimų įvykdymo dienos arba Sutarties nutraukimo dienos. 

37. Pirkimo dokumentai ir Tiekėjo pasiūlymas yra neatskiriamos šios Sutarties dalys.  

38. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš šios Sutarties ar susijusį su šia Sutartimi, 

jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, Šalys spręs derybomis. Ginčo, 

nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis, ginčas bus sprendžiamas teisme pagal 

Užsakovo buveinės vietą.  

39. Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo 

procedūros vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsniu. 

40. Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną 

kiekvienai Šaliai. 

41. Bet kokie pranešimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dėl Sutarties nevykdymo 

ar jos vykdymo turi būti įforminta raštu lietuvių kalba ir išsiųsta registruotu paštu per kurjerį, faksu 

ar elektroniniu paštu. Jeigu informacija perduodama faksu ar elektroniniu paštu, ji laikoma tinkamai 

perduota tik tuo atveju, jeigu Šalis, kuriai skirta tokia informacija, faksu arba elektroniniu paštu 

patvirtina jos gavimo faktą. 

42. Pasikeitus Šalies buveinės adresui, banko sąskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Šalis 

privalo apie tai pranešti kitai Šaliai. Neįvykdžius šių reikalavimų Šalis neturi teisės reikšti 

pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos Šalies veiksmai, atlikti, vadovaujantis paskutine turima 

informacija, neatitinka Sutarties sąlygų, arba kad ji negavo pranešimų, siųstų pagal paskutinius 

turimus rekvizitus. 

43. Sutarčiai ir iš jos kylantiems Šalių santykiams bei jų aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos 

teisė. 

44. Sutarties Šalims yra žinoma, kad ši Sutartis yra vieša, išskyrus joje esančią konfidencialią 

informaciją. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas 

prieštarautų teisės aktams. 

45. Sutartis gali būti nutraukta abiejų Šalių rašytiniu susitarimu. 

46. Taip pat Užsakovas gali vienašališkai nutraukti Sutartį  Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

įstatymo 90 straipsnyje numatytais atvejais.. 

47.  Perkančiosios organizacijos vadovo įsakymu (potvarkiu) skiriamas asmuo, atsakingas už 

sutarties vykdymą, sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas - 
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IX. SUTARTIES PRIEDAI 

 

47. Sutarties priedai: 

47.1. Techninė specifikacija; 

47.2. Tiekėjo pasiūlymas 

 

X. ŠALIŲ REKVIZITAI IR JURIDINIAI ADRESAI 

 

 

UŽSAKOVAS 

 

 Kauno sporto mokykla ,,Gaja‘‘ 

 Įmonės kodas 304184262 

 Partizanų g. 180, Kaunas LT-50327 

A/S LT094010051003630556 Luminor bankas 

 

 

    

 

  

TIEKĖJAS 
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                                                             Herbas arba prekių ženklas                                                   4 priedas 

 

(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) 

 

Perkančiosios organizacijos pavadinimas 

 

TIEKĖJO DEKLARACIJA 

(forma) 

___(Data)__________ Nr.______ 

  

(Sudarymo vieta) 

 

1. Aš, ___________________________________________________________________ , 

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė) 
tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a))_________________________________ , 

     (Tiekėjo pavadinimas) 
dalyvaujantis (-i) __________________________________________________________________ 

(Perkančiosios organizacijos pavadinimas) 
atliekamame ______________________________________________________________________ 

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris, pirkimo būdas) 
_______________________________________________________________________________ , 

skelbtame ______________________________________________________________________ , 

(Leidinio pavadinimas, kuriame paskelbtas skelbimas apie pirkimą, data ir numeris ir (arba) nuoroda į 

CVP IS) 

 

CVP IS) nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, jam nėra iškelta restruktūrizavimo byla, jis nėra 

sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su 

kreditoriais, taip pat nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo (konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos 

ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimo), už kurį tiekėjui (fiziniam asmeniui) yra paskirta 

administracinė nuobauda arba tiekėjui (juridiniam asmeniui) – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos 

Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo 

mažiau kaip vieni metai, o už Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimą 

tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, yra paskirta ekonominė sankcija, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo 

paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip treji metai. Taip pat nėra padaręs rimto 

profesinio pažeidimo, už kurį, jeigu tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis 

asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu 

dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme, kai nuo 

teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai; 

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