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1. BENDROSIOS NUOSTATOS
Uždaroji akcinė bendrovė „Kirtimų katilinė“ (toliau vadinama – Pirkėjas) įgyvendindama
Europos Sąjungos aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) projektą NutriBiomass4LIFE
– „Žiedinės ekonomikos modelis dideliems miestams – vandenvalos dumblas ir biomasės
pelenai į biomasę – biomasė į atsinaujinančią energiją“ (toliau – „Projektas“), perka:
medienos pelenų pervežimo, išbarstymo ir įterpimo į dirvožemį paslaugas, pagal
Pirkėjo parengtą techninę specifikaciją.
Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Ūkio subjektų, kurie nėra Pirkėjo pagal Lietuvos
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos apraše,
patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. D1762 (toliau – Pirkimų tvarkos aprašas).
Pirkimas vykdomas vadovaujantis Pirkimų tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos civiliniu
kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais teisės aktais bei šiomis konkurso sąlygomis.
Pirkimas atliekamas konkurso būdu laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio
pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų.
Konkursui neįvykus dėl to, kad nebuvo gauta nė vieno Pirkėjo nustatytus reikalavimus
atitinkančio Tiekėjo pasiūlymo, Pirkėjas pasilieka teisę pakartotinį pirkimą vykdyti apklausos
būdu Pirkimų tvarkos aprašo 31 punkto nustatyta tvarka.
Pirkėjo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su Tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo
procedūromis susijusius pranešimus: Marina Važnevičienė, tel. (+370 5) 268 5989, faks.
(+370 5) 268 5988, el.p. kirtimu@e-energija.lt .

2. PIRKIMO OBJEKTAS
Pirkimo objektas – Kietojo biokuro pelėnų pervežimo, išbarstymo ir įterpimo į dirvožemį
paslaugų pirkimas (toliau tekste – Paslaugos).
Pirkimo objekto aprašymas pateikiamas Techninėje specifikacijoje.
Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl pasiūlymas turi būti pateiktas visai
pirkimo apimčiai. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą (priedas Nr.1) Paslaugoms teikti.
Perkamos Paslaugos turi būti suteiktos techninėje specifikacijoje nustatytais terminais Vilniaus
apskrities teritorijoje.
Ūkio subjektų grupės narys negali teikti atskiro pasiūlymo tam pačiam pirkimui, kuriam
Tiekėjas teikia bendrą, kartu su ūkio subjektų grupe, pasiūlymą.
Pirkėjas nustato, kad visų reikalingų Paslaugoms teikti leidimų gavimas Lietuvos Respublikos
įstatymų numatyta tvarka, bus Tiekėjo atsakomybė ir pareiga, o Pirkėjas savo ruožtu
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įsipareigoja bendradarbiauti su Tiekėju ir iš savo pusės pateikti jam reikiamus dokumentus (jei
tokių reikės).
Pirkėjas nėra ir nebus atsakingas už bet kokio pobūdžio leidimų Paslaugoms teikti gavimą,
todėl Tiekėjai turi į tai atsižvelgti bei tinkamai įvertinti šią riziką.
Kietojo biokuro pelėnų sandėliavimo vieta Geologų g. 12A, LT-02190 Vilnius.
3.
TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI
Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi įrodyti, kad nėra jo pašalinimo pagrindų, nurodytų šių
konkurso sąlygų 4 priede.
Tiekėjas teikdamas pasiūlymą kartu privalo pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų
dokumentą (toliau – EBVPD), patvirtinantį, kad nėra pagrindo jo pašalinti iš pirkimo dėl šių
konkurso sąlygų 4 priede nurodytų pašalinimo pagrindų. EBVPD forma pateikiama 6 priede
(EBVPD
pildomas
jį
įkėlus
į
Europos
Komisijos
interneto
svetainę
https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=lt ir užpildžius bei atsisiuntus pateikiamas su pasiūlymu).
Pirkėjas aktualių dokumentų, patvirtinančių pašalinimo pagrindų nebuvimą dėl šių konkurso
sąlygų 4 priede nurodytų pašalinimo pagrindų, reikalaus pateikti tik iš to tiekėjo, kurio
pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus galės būti pripažintas laimėjusiu.
Jeigu bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos
(partnerystės) sutartį, tiekėjas su pasiūlymu privalo pateikti EBVPD už kiekvieną ūkio subjektų
grupės narį atskirai, patvirtinančius, kad nėra pagrindo jų pašalinti iš pirkimo dėl šių konkurso
sąlygų 4 priede nurodytų pašalinimo pagrindų.
Jeigu tiekėjas pasiūlyme nurodė, kad numato pasitelkti subrangovus ar kitus ūkio subjektus,
kurių pajėgumais remiasi, tiekėjas pasiūlyme kartu su tiekėjo EBVPD privalo pateikti ir šių
subjektų EBVPD patvirtinančius, kad nėra pagrindo jų pašalinti iš pirkimo dėl šių konkurso
sąlygų 4 priede nurodytų pašalinimo pagrindų.
Pirkėjas bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti tiekėjų pateikti visus ar dalį
dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti
tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.
Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai
neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų,
pateikiama priesaikos deklaracija arba oficiali tiekėjo.
Užsienio valstybių tiekėjų pašalinimo pagrindus 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.
4. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI
Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti kvalifikacijos reikalavimus, nurodytus šių konkurso
sąlygų 5 priede.
Tiekėjas su pirkimo dokumentais privalo pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą
(toliau – EBVPD), patvirtinantį, kad jis atitinka šių konkurso sąlygų 5 priede nurodytus
kvalifikacijos reikalavimus. EBVPD forma pateikiama 6 priede (EBVPD pildomas jį įkėlus į
Europos Komisijos interneto svetainę https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=lt ir užpildžius bei
atsisiuntus pateikiamas su pasiūlymu).
Pirkėjas aktualių dokumentų, patvirtinančių šių konkurso sąlygų 5 priede nurodytų
kvalifikacijos reikalavimų atitikimą, reikalaus pateikti tik iš to tiekėjo, kurio pasiūlymas pagal
vertinimo rezultatus galės būti pripažintas laimėjusiu.
Jeigu bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos
(partnerystės) sutartį, tiekėjas su pasiūlymu privalo pateikti EBVPD už kiekvieną ūkio subjektų
grupės narį atskirai. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, veikianti pagal
jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, šių konkurso sąlygų 5 priede nurodytus kvalifikacijos
reikalavimus turi atitikti bent vienas ūkio subjektų grupės narys.
Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, neatsižvelgdamas į tai, kokio teisinio
pobūdžio yra jų ryšiai. Jeigu tiekėjas pasiūlyme nurodė, kad numato pasitelkti subrangovus ar
kitus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, tiekėjas su pasiūlymu privalo pateikti šių
subjektų EBVPD, patvirtinančius, kad jie atitinka šių konkurso sąlygų 5 priede nurodytus
kvalifikacijos reikalavimus (pagal prisiimamus įsipareigojimus vykdant pirkimo sutartį).
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Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, kad atitiktų pirkimo dokumentuose
nustatytus techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimus, neatsižvelgiant į ryšio su tais ūkio
subjektais teisinį pobūdį. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, kad atitiktų
reikalavimus dėl išsilavinimo, profesinės kvalifikacijos ir profesinės patirties tik tuo atveju, jeigu
tie subjektai patys suteiks paslaugas, kurioms reikia jų turimų pajėgumų.
Jeigu tiekėjas remiasi kitų ūkio subjektų pajėgumais, teikdamas pasiūlymą, jis turi pateikti
įrodymus, kurie patvirtintų, kad tiekėjui subrangovų ar kitų ūkio subjektų, kurių pajėgumais jis
remiasi, ištekliai bus prieinami vykdant pirkimo sutartį. Tokiais įrodymais gali būti preliminarios
sutartys arba ketinimų protokolai, arba kiti lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus
pirkimą, pirkimo sutarties vykdymo metu tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai.
Tiekėjas pasiūlyme neprivalo nurodyti, kokius subrangovus pasitelks pirkimo sutarties
vykdymui ir šią informaciją galės pateikti sudarius pirkimo sutartį, tačiau ne vėliau negu
pirkimo sutartis pradedama vykdyti. Kartu su informacija apie subrangovus pateikiami ir
subrangovo pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantys dokumentai.
Tiekėjas pasiūlyme privalo nurodyti ūkio subjektus, kurių pajėgumais jis remiasi, kad atitiktų
techninio pajėgumo reikalavimus.
Pirkėjas bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti tiekėjų pateikti visus ar dalį
dokumentų, patvirtinančių jų atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, jeigu tai būtina siekiant
užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.
Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai
neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų,
pateikiama priesaikos deklaracija arba oficiali tiekėjo deklaracija.
Užsienio valstybių tiekėjų pašalinimo pagrindus 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
Pateikdamas atitinkamų dokumentų skaitmenines kopijas tiekėjo vadovas arba jo įgaliotas
asmuo, deklaruoja, kad kopijos yra tikros. Pirkėjas pasilieka sau teisę prašyti dokumentų
originalų.
Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama
ne visa apimtimi, tiekėjas Pirkėjui įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys
asmenys.
5. ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE
Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos
(partnerystės) sutartį arba jos kopiją. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartyje turi būti
nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su Pirkėju sudaryti
pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis bendroje sutarties vertėje. Sutartis turi numatyti
solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių Pirkėjui nevykdymą. Taip pat
sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupę (su kuo Pirkėjas turėtų
bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu
susijusią informaciją).
Pirkėjas nereikalauja, kad ūkio subjektų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus geriausiu ir
Pirkėjui pasiūlius sudaryti pirkimo sutartį, ši ūkio subjektų grupė įgautų tam tikrą teisinę formą.
6. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS
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
vykdymui. Tiekėjas padengia visas išlaidas, susijusias su pasiūlymo rengimu ir pateikimu.
Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės dalyvis.
Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba kaip ūkio subjektų grupės dalyvis
dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.
Tiekėjo pasiūlymas, tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir kvalifikacinius reikalavimus
įrodantys dokumentai ir kiti pasiūlyme pateikiami dokumentai pateikiami lietuvių kalba. Jei
atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama kalba, turi būti pateiktas tinkamai
patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą. Tinkamu vertimu yra laikomas vertimas, kuris yra
patvirtintas vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu (jeigu turi).
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Pasiūlymo kaina yra laikoma konkurso sąlygų 1 priede nurodyta paslaugų kaina Eur su PVM. Į
pasiūlymo kainą įeina visi mokesčiai (įskaitant ir PVM) ir visos tiekėjo išlaidos. PVM turi būti
nurodomas atskirai. Visi pasiūlyme nurodyti skaičiai, susiję su pasiūlymo kaina, turi būti
pateikiami dviejų skaičių po kablelio tikslumu.
Pasiūlyme turi būti nurodytas jo galiojimo terminas. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau kaip 90
dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos (pasiūlymo pateikimo diena į terminą nėra
įskaičiuojama). Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas
galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose. Jei pasiūlyme nurodytas pasiūlymo
galiojimo laikas yra trumpesnis nei nurodyta šiame punkte, laikoma, kad pasiūlymas neatitinka
konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų.
Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, Pirkėjas turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų jų
galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą. Tiekėjo, nesutikusio
pratęsti pasiūlymo galiojimą, pasiūlymas bus atmestas.
Pirkėjas turi teisę pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą. Apie naują pasiūlymų pateikimo
terminą Pirkėjas praneša visiems tiekėjams bei paskelbia interneto svetainėje http://eenergija.lt/lt/e-energija/energija-miestams/nsg/pirkimai-ir-konkursai.html.
Tiekėjas konkurso pasiūlymą privalo pateikti pagal šių konkurso sąlygų 1 priede pateiktą
formą. Pasiūlymą sudaro tiekėjo raštu pateiktų dokumentų visuma – EBVPD dėl tiekėjo
pašalinimo pagrindų nebuvimo ir kvalifikacijos reikalavimų atitikimo nurodytų šių konkurso
sąlygų 3 ir 4 straipsniuose, ir kiti privalomi dokumentai ir informacija (nelaikomi tiekėjo
pašalinimo pagrindų nebuvimą ir kvalifikaciją patvirtinančiais dokumentais.
Kiti pasiūlyme privalomai teikiami dokumentai (nelaikomi tiekėjo pašalinimo pagrindų
nebuvimą ir kvalifikaciją patvirtinančiais dokumentais) ir informacija:
konkurso pasiūlymas (parengtas pagal šių konkurso sąlygų 1 priedą);
tiekėjų grupės, teikiančios pasiūlymą jungtinės veiklos sutarties (partnerystės) pagrindu,
jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties kopija;
Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo
pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas
galiojančiu, jeigu Pirkėjas jį gauna pateiktą raštu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
Tiekėjas pasiūlyme privalo nurodyti, ar jo pasiūlyme yra konfidencialios informacijos.
Konfidencialia informacija gali būti, įskaitant, bet ja neapsiribojant, komercinė (gamybinė)
paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Jei tiekėjas nenurodė konfidencialios
informacijos, laikoma, kad tokios tiekėjo pasiūlyme nėra.
Pasiūlymo (su priedais) lapai turi būti sunumeruoti, susiūti taip, kad nepažeidžiant susiuvimo
nebūtų galima į pasiūlymą įdėti naujų lapų, išplėšyti lapų arba juos pakeisti, ir paskutinio lapo
antroje pusėje patvirtinti Tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodytas Tiekėjo ar jo įgalioto
asmens vardas, pavardė, pareigos (jei yra) bei pasiūlymą sudarančių lapų skaičius
(pasiūlymas turi būti susiūtas siūlu, kurio galai antroje pasiūlymo pusėje užklijuojami lipduku).
Pasiūlymas su priedais teikiamas užklijuotame voke. Ant voko turi būti užrašytas Pirkėjo
pavadinimas, adresas, pirkimo pavadinimas, tiekėjo pavadinimas ir adresas. Ant voko taip pat
turi būti užrašas „Neatplėšti iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos“. Gauti vokai su
pasiūlymais yra registruojami. Jei vokas su pasiūlymu gaunamas pavėluotai arba jei vokas su
pasiūlymu yra neužklijuotas ar kitaip mechaniškai pažeistas, vokas su pasiūlymu
užregistruojamas ir neatplėštas gražinamas jį pateikusiam tiekėjui, nurodant voko su
pasiūlymu gražinimo priežastis. Pirkėjas neatsako už pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus
atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. Pasiūlymo (su priedais) lapai
turi būti sunumeruoti (numeruojamas ir pirmas pasiūlymo lapas), susiūti taip, kad
nepažeidžiant susiuvimo nebūtų galima į pasiūlymą įdėti naujų lapų, išplėšyti lapų arba juos
pakeisti, ir paskutinio lapo antroje pusėje patvirtinti tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu,
nurodytas įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos bei pasiūlymą sudarančių lapų skaičius
(pasiūlymas turi būti susiūtas siūlu, kurio galai antroje pasiūlymo pusėje užklijuojami lipduku).
Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų
pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.
Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2019 m. vasario 28 d. 16 val. 00 min. (Lietuvos
Respublikos laiku) atsiuntus jį paštu (adresas: UAB „Kirtimų katilinė“, Jogailos g. 4, Vilnius),
per pasiuntinį ar tiesiogiai atvykus šiuo adresu: UAB „Kirtimų katilinė“, Jogailos g. 4, Vilnius, A
korpusas,
aštuntas aukštas. Tiekėjo prašymu Pirkėjas nedelsdama pateikia rašytinį
patvirtinimą, kad tiekėjo pasiūlymas yra gautas, ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę.
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7.
PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS
Pirkėjas nereikalauja pasiūlymo galiojimo užtikrinimo Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
nustatytais prievolių įvykdymo užtikrinimo būdais.

7.1.

8. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS
Pirkėjo ir tiekėjų paklausimai ir atsakymai vieni kitiems, atliekant pirkimo procedūras, turi būti
lietuvių kalba. Paaiškinimai ar patikslinimai siunčiami visiems prie pirkimo prisijungusiems
tiekėjams, nenurodant iš ko gautas prašymas.
Tiekėjai savo prašymus dėl papildomos su pirkimo dokumentais susijusios informacijos gali
teikti ne vėliau kaip prieš 4 darbo dienas iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
Jeigu papildomos su pirkimo dokumentais susijusios informacijos paprašoma laiku, Pirkėjas ją
pateikia visiems tiekėjams ne vėliau kaip likus 3 dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino
pabaigos.
Tuo atveju, kai tikslinama pirkimo skelbimuose paskelbta informacija, skelbiami klaidų
ištaisymo skelbimai.
Pirkėjas neketina rengti susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų.
Pirkėjas savo iniciatyva gali paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus ne vėliau kaip likus 3
dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Tuo atveju, jei Pirkėjas nespės parengti ir
paskelbti atsakymo laiku, pasiūlymų pateikimo termino pabaiga bus nukelta ir apie tai bus
informuoti tiekėjai.

8.1.

8.2.
8.3.

8.4.
8.5.
8.6.

9.
9.1.

9.2.
9.3.

10.1.

10.2.

10.3.
10.3.1.
10.3.2.
10.3.3.
10.3.4.
10.4.

10.5.

VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO – PIRMINIO SUSIPAŽINIMO SU GAUTAIS
PASIŪLYMAIS PROCEDŪROS
Su pateiktais tiekėjų pasiūlymais pirminis susipažinimas – vokų atplėšimo procedūra, vyks
konkurso komisijos posėdyje (toliau – Komisija), kuris vyks adresu: Jogailos g. 4, Vilnius.
Komisijos posėdžio, kuriame atplėšiami pasiūlymų vokai pradžia – skelbime apie pirkimą.
Susipažinimo su gautais pasiūlymais procedūroje tiekėjai arba jų atstovai nedalyvauja.
Susipažinimo su pateiktais pasiūlymais procedūros rezultatus Komisija įformina protokolu.
10. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS
Konkursui pateiktus pasiūlymus nagrinėja ir vertina Komisija. Pasiūlymai nagrinėjami,
vertinami ir palyginami konfidencialiai, nedalyvaujant pasiūlymus pateikusių tiekėjų atstovams.
Komisijos posėdžiuose stebėtojai nedalyvauja.
Pirkėjas pirmiausia patikrina, ar nėra pirkimo dokumentuose nustatytų tiekėjų pašalinimo
pagrindų (pagal tiekėjų pateiktus EBVPD), ar tiekėjai atitinka keliamus kvalifikacijos
reikalavimus (pagal tiekėjų pateiktus EBVPD), o po to nagrinėja, vertina ir palygina tiekėjų
pateiktus pasiūlymus, vadovaudamasi pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis.
Komisija nagrinėja ir vertina:
EBVPD pateiktą informaciją ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu praneša apie šio
patikrinimo rezultatus;
ar pasiūlymai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ir sąlygas;
ar pasiūlytos kainos nėra per didelės ir Perkančiajai organizacijai priimtinos;
ar nėra pasiūlyta neįprastai mažų kainų.
Jeigu tiekėjas pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis apie
atitiktį pirkimo dokumentų reikalavimams arba šių dokumentų ar duomenų trūksta, Pirkėjas
privalo nepažeisdama lygiateisiškumo ir skaidrumo principų prašyti tiekėją šiuos dokumentus
ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti per jos nustatytą protingą terminą. Tikslinami,
papildomi, paaiškinami ir pateikiami nauji gali būti tik dokumentai ar duomenys dėl tiekėjo
pašalinimo pagrindų nebuvimo, atitikties kvalifikacijos reikalavimams, jungtinės veiklos sutartis
ir dokumentai, nesusiję su pirkimo objektu, jo techninėmis charakteristikomis, sutarties
vykdymo sąlygomis ar pasiūlymo kaina.
Pirkėjas gali prašyti tiekėjų patikslinti, papildyti arba paaiškinti savo pasiūlymus, tačiau ji negali
prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų
pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis
pirkimo dokumentų reikalavimus. Pirkėjas, pasiūlymų vertinimo metu radusi pasiūlyme
nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, privalo paprašyti dalyvių per jos nurodytą terminą
ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant susipažinimo su pasiūlymais
metu užfiksuotos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, dalyvis gali
5

10.6.
10.7.
10.8.

10.9.
10.9.1.

10.9.2.

10.9.3.
10.9.4.

10.9.5.
10.9.6.
10.9.7.
10.9.8.

11.1.

11.2.
11.3.

11.4.

12.1.
12.2.

taisyti kainos sudedamąsias dalis, tačiau neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba
papildyti kainą naujomis dalimis.
Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija raštu prašo tiekėjo
pateikti reikalingas pasiūlymo detales, įskaitant kainos sudedamąsias dalis ir skaičiavimus.
Pirkėjas gali nevertinti viso tiekėjo pasiūlymo, jeigu patikrinusi jo dalį nustato, kad pasiūlymas
turi būti atmestas.
Pirkėjas, prieš nustatydama laimėjusį pasiūlymą, reikalauja, kad ekonomiškai naudingiausią
pasiūlymą pateikęs tiekėjas, pateiktų aktualius dokumentus, patvirtinančius jo pašalinimo
pagrindų nebuvimą ir atitiktį kvalifikacijos reikalavimams.
Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:
pasiūlymą pateikęs tiekėjas pašalinamas iš pirkimo procedūros dėl pašalinimo pagrindų
buvimo arba tiekėjas pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis dėl
tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimo ar šių dokumentų ar duomenų nepateikė ir, Perkančiajai
organizacijai prašant, jų nepateikė ar nepatikslino;
pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitinka nustatytų kvalifikacijos reikalavimų arba tiekėjas pateikė
netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis dėl atitikties kvalifikacijos
reikalavimam arba šių dokumentų ar duomenų nepateikė ir, Perkančiajai organizacijai prašant,
jų nepateikė ar nepatikslino;
pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų;
tiekėjas pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis apie atitiktį
pirkimo dokumentų reikalavimams arba šių dokumentų ar duomenų nepateikė: jungtinės
veiklos (partnerystės) sutartis ir dokumentai, nesusiję su pirkimo objektu, jo techninėmis
charakteristikomis, sutarties vykdymo sąlygomis ar pasiūlymo kaina ir, Perkančiajai
organizacijai prašant, jų nepateikė ar nepatikslino;
tiekėjas per Pirkėjo nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo;
pasiūlyta kaina yra per didelė ir Perkančiajai organizacijai nepriimtina;
buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Pirkėjo prašymu nepateikė tinkamų pasiūlytos
mažos kainos pagrįstumo įrodymų;
tiekėjas, apie nustatytų reikalavimų atitikimą, yra pateikęs melagingą informaciją, kurią
Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.
11. DERYBOS
Jei Pirkėjo netenkina Tiekėjų pateikti pasiūlymai, Komisijos sprendimu visi šiose konkurso
sąlygose nustatytus minimalius reikalavimus atitinkantys Tiekėjai gali būti kviečiami deryboms,
kurių metu gali būti deramasi dėl techninių, ekonominių, teisinių ir kitų pasiūlymo sąlygų
siekiant ekonomiškiausio varianto.
Pirkėjas nurodo Tiekėjams laiką, kada reikia atvykti į derybas dėl kainos, techninių,
ekonominių, teisinių ir kitokių pasiūlymo sąlygų.
Derybų procedūrų metu Komisija tretiesiems asmenims neatskleidžia jokios iš Tiekėjo gautos
informacijos be jo sutikimo, derybos vykdomos su kiekvienu Tiekėju atskirai, derybos
protokoluojamos. Derybų protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas ir Tiekėjo, su kuriuo
derėtasi, įgaliotas atstovas. Jei Tiekėjas ar jo įgaliotas atstovas neatvyko į derybas, Komisija
surašo protokolą, kuriame nurodo apie Tiekėjo neatvykimą, ir jį pasirašo visi Komisijos nariai.
Jei Tiekėjas neatvyksta į derybas, bus laikoma, kad jo pateiktas pirminis pasiūlymas yra jo
galutinis derybinis pasiūlymas.
Derybų galutiniai pasiūlymai yra šalių pasirašyti derybų protokolai bei pirminiai pasiūlymai,
kiek jie nebuvo pakeisti derybų metu. Galutiniai pasiūlymai vertinami šiose konkurso sąlygose
nustatyta tvarka.
12. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais.
Tiekėjų pasiūlymai vertinami pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų.
Pagrindiniai Tiekėjų pateiktų pasiūlymų ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai:
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Vertinimo kriterijai

Maksimali
parametro
reikšmė

Funkcinio
parametro
lyginamasis
svoris

Pirmas kriterijus – Kaina (C)

Lyginamasis
svoris
ekonominio
naudingumo
įvertinime
KC=70

Apskaičiavimas
pagal formulę

C=Cmin/Cp * 70
Cp
–
paslaugos
teikėjo
pasiūlyta
kaina
Cmin – mažiausia iš
visų
paslaugos
teikėjų pasiūlytų
kainų

Antras kriterijus – Kokybė (T)

1.

Pirmas parametras:
Transporto priemonės
papildomos įrangos atskirų
variklių tarša neturi viršyti III B
etapo ribinių verčių, nustatytų
Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2003 m. sausio 7 d.
įsakymu Nr. 5 „Dėl ne keliais
judančių mechanizmų vidaus
degimo variklių tipo patvirtinimo
ir teršalų išmetimo
ribojimo tvarkos patvirtinimo“:

KT=30

maks. – 10
balų

KT1=0,5

T=Tp/Tmax * 30 Tp
=T1+T2
Tmax
– didžiausia iš
visiems paslaugos
tiekėjams
apskaičiuotų Tp
reikšmių

T1= parametro
įvertinimo balas
/10*0,5
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Kategorija:
naudingoji galia
(P)
(kW) Anglies monoksidas (CO)
(g/kWh)
Angliavandeniliai (HC)
(g/kWh)
Azoto oksidai
(NOx)
(g/kWh)
Kietosios dalelės (PT)
(g/kWh)
L: 130 kW ≤ P ≤ 560
kW
3,5
0,19
2,0
0,025
M: 75 kW ≤ P < 130
kW
5,0
0,19
3,3
0,025
N: 56 kW ≤ P < 75
kW
5,0
0,19
3,3
0,025
Angliavandenilių ir azoto oksidų
suminis kiekis
(HC+NOx
(g/kWh)
P: 37 kW ≤ P < 56
kW
5,0
4,7
0,025.
Turi būti pateikta:
Transporto
priemonės
gamintojo
techniniai dokumentai arba tiekėjo
deklaracija, arba kiti lygiaverčiai
įrodymai.
2.

12.3.
12.4.

11.5

Antras parametras:
maks.
Triukšmo lygis turi būti mažesnis kaip
10 balų
101 dB (A) (Lietuvos Respublikos
–
aplinkos ministro 2003 m. birželio 30 d.
įsakymas Nr.
325
„Dėl
STR
2.01.08:2003
„Lauko
sąlygomis
naudojamos
įrangos
į
aplinką
skleidžiamo
triukšmo
valdymas“
patvirtinimo“).
Turi būti pateikta:
Gamintojo techniniai dokumentai arba
kiti lygiaverčiai įrodymai.

KT2=0,5

T2= parametro
įvertinimo balas
/10*0,5

Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant dalyvio pasiūlymo kainos (C) ir kitų
kriterijaus (T) balus: S = C+T.
Kriterijaus (T) balai apskaičiuojami kriterijaus reikšmę (Tp) palyginant su geriausia to kriterijaus
reikšme šiuo atveju (Tmin). Todėl mažiausios pasiūlytos kapitalizuotų eksploatavimo išlaidų
(Tmin) ir vertinamo pasiūlymo kapitalizuotų eksploatavimo išlaidų (Tp) santykis padauginamas iš
kriterijaus lyginamojo svorio (Y):

Pasiūlymo kainos (C) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (C min) ir vertinamo
pasiūlymo kainos (Cp) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):
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11.6.

12.1.

12.2.

12.3.
12.4.
12.5.

Ekonominio naudingumo balų skaičius vertinamas 2 skaičių po kablelio tikslumu.
12. PASIŪLYMŲ EILĖS SUDARYMAS IR LAIMĖJUSIO PASIŪLYMO NUSTATYMAS
Pirkėjas norėdamas priimti sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo, pagal pirkimo sąlygose nustatytus
kriterijus ir tvarką nedelsdama įvertina pateiktus pasiūlymus ir nustato pasiūlymų eilę (išskyrus
atvejus, kai pasiūlymą pateikia tik vienas tiekėjas). Pasiūlymų eilė nustatoma ekonominio
naudingumo didėjimo tvarka. Tais atvejais, kai kelių tiekėjų pasiūlymų ekonominis naudingumas
yra vienodas, sudarant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas
pateiktas anksčiausiai. Laimėjusiu pasiūlymu pripažįstamas pasiūlymas esantis pasiūlymų eilės
pirmoje vietoje.
Pirkėjas suinteresuotiems dalyviams nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, raštu
praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma pirkimo
sutartis, nurodo nustatytą pasiūlymų eilę, laimėjusį pasiūlymą ir terminą, per kurį sudaroma pirkimo
sutartis. Pirkėjas taip pat turi nurodyti priežastis, dėl kurių buvo priimtas sprendimas nesudaryti
pirkimo sutarties.
Pirkėjas sudaryti sutartį siūlo tam tiekėjui, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu.
Dalyvis, kurio pasiūlymas nustatytas laimėjęs, sudaryti pirkimo sutarties kviečiamas raštu, ir jam
nurodomas laikas, iki kada jis turi sudaryti pirkimo sutartį.
Jeigu tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu atsisako ją sudaryti, iki Pirkėjo
nurodyto laiko nepasirašo pirkimo sutarties, arba atsisako pirkimo sutartį sudaryti pirkimo
dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo
atveju Pirkėjas siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų
eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.

13.1.

13. PRETENZIJŲ NAGRINĖJIMO TVARKA
Tiekėjas, kuris mano, kad Pirkėjas nesilaiko šio Pirkimų tvarkos aprašo reikalavimų ir tuo pažeidė
ar pažeis jo teisėtus interesus, turi teisę Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka su ieškiniu
kreiptis į teismą.

14.1.

14. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS
Pirkėjas pirkimo sutartį siūlo sudaryti tam tiekėjui, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu.
Sudaroma pirkimo sutartis turi atitikti laimėjusio tiekėjo pasiūlymą ir šias konkurso sąlygas. Pirkimo
sutarties projektas pateikiamas konkurso sąlygų 4 priede.

15.1.
15.2.

15.3.
15.4.

15.
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
Tiekėjams pasiūlymų rengimo ir dalyvavimo konkurse išlaidos neatlyginamos.
Pirkėjas bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu
Projektui neskiriamas finansavimas arba atsirado kitų reikšmingų aplinkybių, kurių nebuvo galima iš
anksto numatyti. Priėmęs sprendimą nutraukti pirkimo procedūras, Pirkėjas ne vėliau kaip per 3
(tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie šį sprendimą praneša visiems pasiūlymus
pateikusiems Tiekėjams.
Informacija, pateikta Tiekėjų pasiūlymuose, kitiems Tiekėjams ir tretiesiems asmenims, išskyrus
asmenis, administruojančius ir audituojančius paramos naudojimą, neskelbiami.
Pirkėjas, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po pirkimo sutarties sudarymo, informuoja raštu
visus pasiūlymus pateikusius Tiekėjus apie pirkimo sutarties sudarymą, nurodydamas Tiekėją su
kuriuo sudaryta pirkimo sutartis ir laimėjusio pasiūlymo ekonominio vertinimo rodiklius.

______________
PRIDEDAMA:
1. Konkurso sąlygų 1 priedas „Pasiūlymo forma“;
2. Konkurso sąlygų 2 priedas „Pirkimo sutartis“;
3. Konkurso sąlygų 3 priedas „Techninė specifikacija“;
4. Konkurso sąlygų 4 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“;
5. Konkurso sąlygų 5 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai“;
6. Konkurso sąlygų 6 priedas „Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas“ (pateiktas atskirame
dokumente).
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Konkurso sąlygų 1 priedas „Pasiūlymo forma“;

KIETOJO BIOKURO
PIRKIMUI

PASIŪLYMAS UAB „Kirtimų katilinė“
PELENŲ PERVEŽIMO, IŠBARSTYMO IR ĮTERPIMO Į DIRVOŽEMĮ PASLAUGŲ

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės Tiekėjų
pavadinimai
Ūkio subjektų grupės atsakingas partneris (pildoma,
jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė)
Tiekėjo adresas(-ai)9 (jei skiriasi, taip pat nurodyti ir
adresą korespondencijai)
Juridinio asmens kodas(-ai) (tuo atveju, jei Pasiūlymą
pateikia fizinis asmuo – verslo pažymėjimo Nr. ar
pan.)
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai)
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio
sąskaitos numeris ir banko pavadinimas
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio
telefono numeris
Pasiūlymo pasirašymui Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės
partnerio įgalioto asmens vardas, pavardė
Tiekėjo/ Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju,
pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė,
pareigos
2. INFORMACIJA APIE PASIŪLYMĄ
ATSAKINGOJO
PARTNERIO (KONTAKTINĮ) ASMENĮ
Vardas, Pavardė

PATEIKUSIO

TIEKĖJO

/

ŪKIO

SUBJEKTŲ

GRUPĖS

Telefono numeris / Mobilaus telefono numeris
Elektroninio pašto adresas
Tuo atveju, jei Pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, pateikiama informacija apie visus ūkio subjektų grupės
narius.
3. SUTIKIMAS SU PIRKIMO SĄLYGOMIS
Pažymime, kad pateikdami savo pasiūlymą, sutinkame su pirkimo sąlygose nustatytomis pirkimo
procedūromis ir būsimos sutarties sąlygomis.
Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visus pirkimo sąlygų, taip pat techninės specifikacijos reikalavimus,
mūsų pasiūlymas juos visiškai atitinka ir įsipareigojame jų laikytis vykdydami sutartį. Taip pat įsipareigojame
laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių ir pirkimo objektui bei sutarčiai taikomų teisės aktų
reikalavimų. Rengdami pasiūlymą, atsižvelgėme į darbų saugos ir darbo sąlygų reikalavimus.
4. PASIŪLYMO KAINA
Pasiūlymo kaina nurodoma eurais.
Pasiūlymo kaina nurodoma užpildant pateiktą lentelę:
Maksimalus kiekis
Eil. Nr. Pirkimo objektas
Sutarties (įskaitant
galimus pratęsimus)
laikotarpiui1

4.1.
4.2.

Įkainis EUR be
PVM2

1

Nurodytas maksimalus Pirkimo objekto kiekis. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto kiekio.

2

Įkainiai turi būti pateikiami ne daugiau kaip dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

3

Kaina EUR be PVM apskaičiuojama padauginant Įkainį EUR be PVM iš maksimalaus kiekio.
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Kaina EUR be
PVM3

1.

Kietojo
biokuro
pelenų 1500 tonų
pervežimo
ir
išbarstymo
paslaugos
Pasiūlymo kaina EUR be PVM
PVM (21 proc.)
Pasiūlymo kaina EUR su PVM 4

5. PASIŪLYMO GALIOJIMO TERMINAS
Pasiūlymas galioja 3 (tris) mėnesius nuo pirminių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
6. KONFIDENCIALI INFORMACIJA
Lentelėje žemiau pateikiama informacija apie Pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumą. Tuo atveju,
jei lentelė ar jos dalis nėra užpildoma, laikoma, kad visa Pasiūlymo informacija arba atitinkama jos dalis nėra
laikoma konfidencialia.
Ar dokumentas
konfidencialus?
(Taip / Ne)

Ei
l.
N
r.
1.

Užpildytos formos ir kita pateikiama informacija 5

2.
3.
4.

Lentelės Nr. 2 (1 punkte) nurodytą kvalifikaciją įrodantys dokumentai
Lentelės Nr. 2 (2 punkte) nurodytą kvalifikaciją įrodantys dokumentai
Rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis teisę pasirašyti
Pasiūlymą (jei taikoma)
Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas
(nurodomi kiti dokumentai, kuriuos reikalaujama pateikti)

5.
6.

Pasiūlymo forma (be priedų, išskyrus Galutinio pasiūlymo įkainius* ir bendrą
kainą, kuri bet kokiu atveju negali būti laikoma konfidencialia informacija)

Tiekėjo, su kuriuo bus sudaroma sutartis šiame pirkime, galutinio pasiūlymo įkainiai bus viešinami.
Su laimėjusiu Tiekėju sudarytoje sutartyje įkainiai nebus viešinami tik esant visoms žemiau nurodytoms
aplinkybėms:
1. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, ne formaliai, bet realiai (laikantis tai sričiai taikomos praktikos)
pagrindžia būtinybę išsaugoti tokios informacijos slaptumą;
2. Įkainiai sudaro Tiekėjo komercinę (gamybinę) paslaptį Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.116
straipsnio 1 dalies prasme ir Tiekėjas tai pagrindžia;
3. Įkainių atskleidimas yra siejamas su galimos žalos grėsme ir Tiekėjas pateikia pagrindimą.
Tiekėjui pasiūlymo pateikimo metu nenurodžius visos aukščiau išvardintos informacijos, Pirkėjas papildomai į
tiekėją nesikreips dėl įkainių konfidencialumo, o Tiekėjo galutiniame pasiūlyme pateiktus įkainius laikys
nekonfidencialiais.
Pasirašydamas šį Pasiūlymą, tvirtintu visų kartu su Pasiūlymu pateikiamų dokumentų tikrumą.
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

Pasiūlymo kaina EUR su PVM turi apimti visas išlaidas, visus mokesčius ir apmokestinimus, mokėtinus pagal galiojančius Lietuvos
Respublikos įstatymus. Tai nėra Pirkėjo įsipareigojimas Laimėjusiam Tiekėjui sumokėti nurodytą sumą sutarties galiojimo laikotarpiu ir
bus naudojama tik pasiūlymų vertinimui. Laimėjusiam Tiekėjui bus sumokama tik už faktišką kiekį.
4

Jei Tiekėjas nėra PVM mokėtojas arba paslaugos yra neapmokestinamos PVM pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio
įstatymą, grafoje „PVM (21 proc.)“ rašoma – 0, o grafoje „Pasiūlymo kaina EUR su PVM“ įrašoma ta pati suma kaip ir grafoje „Pasiūlymo
kaina EUR be PVM“.

5

Atskiri dokumentai ar šiuose dokumentuose pateikiama informacija gali būti nurodoma atskirose eilutėse, atsižvelgiant į informacijos
konfidencialumą. https://klausk.vpt.lt/hc/lt/articles/115005730625-Kaip-turi-b%C5%ABti-suprantamas-konfidencialumasvie%C5%A1uosiuose-pirkimuose-
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Konkurso sąlygų 2 priedas „Pirkimo sutartis“
KIETOJO BIOKURO
PELENŲ PERVEŽIMO, IŠBARSTYMO IR ĮTERPIMO Į DIRVOŽEMĮ PASLAUGŲ
PIRKIMO SUTARTIS
[data], Vilnius
[teisinė forma] [pavadinimas], pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio
asmens kodas [kodas], kurios registruota buveinė yra [adresas], duomenys apie įmonę kaupiami ir
saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre, atstovaujama [pareigos, vardas,
pavardė], veikiančio (-ios) pagal [dokumentas, kurio pagrindu veikia asmuo] (toliau − „Paslaugų
teikėjas“), ir
UAB „Kirtimų katilinė“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens
kodas 304919705, kurios registruota buveinė yra Jogailos g. 4, Vilnius, duomenys apie įmonę
kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre, atstovaujama [pareigos,
vardas, pavardė], veikiančio (-ios) pagal [dokumentas, kurio pagrindu veikia asmuo] (toliau −
„Pirkėjas“),
toliau Paslaugų teikėjas ir Pirkėjas kiekvienas atskirai gali būti vadinami „Šalimi“, o abu kartu – „Šalimis“.
Atsižvelgdamos į tai, kad:
(A)
Pirkėjas įgyvendina Europos Sąjungos aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) projektą
NutriBiomass4LIFE – „Žiedinės ekonomikos modelis dideliems miestams – vandenvalos dumblas ir
biomasės pelenai į biomasę – biomasė į atsinaujinančią energiją“ (toliau – „Projektas“) ketina pirkti
medienos pelenų pervežimo, išbarstymo ir įterpimo į dirvožemį paslaugas iš Paslaugų tiekėjo.
(B)
Pirkėjas atliko pirkimo procedūras pagal ūkio subjektų, kurie nėra pirkėjai pagal Lietuvos
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašą, patvirtintame
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. D1-762.
(C) Pirkėjo pirkimo komisija, vadovaudamasi pirkimo sąlygomis ir B) punkte nurodytu aprašu, išrinko
Paslaugų tiekėjo [data] pasiūlymą laimėjusiu [data] pirkimo komisijos posėdyje;
Šalys sudarė šią kietojo biokuro pelenų pervežimo, išbarstymo ir įterpimo į dirvožemį paslaugų sutartį
(toliau – „Sutartis“) ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.
1.
1.1.

Sutarties objektas
Paslaugų teikėjas įsipareigoja pagal Pirkėjo užsakymą suteikti Pirkėjui suteikti kietojo biokuro pelenų
pervežimo, išbarstymo ir įterpimo į dirvožemį paslaugas, kurios detalizuotos ir atitinka Techninėje
specifikacijoje (priedas Nr. 1) nurodytus reikalavimus (toliau – „Paslaugos“), o Pirkėjas įsipareigoja
už suteiktas Paslaugas mokėti 4.1. punkte nurodytą Paslaugų kainą.

2.
2.1.

Paslaugų teikėjo teisės ir įsipareigojimai
Paslaugų teikėjas įsipareigoja teikti Paslaugas Pirkėjui pagal Sutartį ir Pirkėjo pateiktus užsakymus
už Paslaugų kainą, savo rizika bei sąskaita kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai, įskaitant, bet
neapsiribojant, paslaugų teikimą pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius
standartus ir praktiką, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius, žinias, taip pat priemones.
Paslaugų teikėjas įsipareigoja nedelsiant raštu informuoti Pirkėją apie bet kurias aplinkybes, kurios
trukdo ar gali sutrukdyti Paslaugų teikėjui teikti Paslaugas.
Paslaugų teikėjas įsipareigoja užtikrinti iš Pirkėjo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties
vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą bei apsaugą.
Paslaugų teikėjas įsipareigoja per 12 mėnesių nuo Pirkėjui suteiktų Paslaugų momento pateikti
išsamią Paslaugų teikimo ataskaitą, nurodant, kokios paslaugos buvo suteiktos ir kuriose vietovėse,
išskiriant konkrečias Paslaugų kainos sudėtines dalis bei pateikiant papildomą su paslaugų teikimu
susijusią informaciją apie patirtas išlaidas ir t. t.
Paslaugų teikėjas įsipareigoja nenaudoti Pirkėjo paslaugų ženklų ar pavadinimo jokioje reklamoje,
leidiniuose ar kitur be išankstinio raštiško Pirkėjo sutikimo.
Paslaugų teikėjas įsipareigoja užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo
laikotarpį Paslaugų tiekėjas ir jo darbuotojai turėtų reikiamus leidimus, kvalifikaciją ir patirtį,
reikalingas norint teikti Paslaugas. Paslaugų teikėjas Paslaugoms teikti gali pasitelkti trečiuosius
asmenis tik iš anksto gavęs raštišką Pirkėjo sutikimą. Kreipdamasis dėl leidimo pasitelkti trečiuosius
asmenis išdavimo, Paslaugų tiekėjas turi pateikti Pirkėjui dokumentus, patvirtinančius tokių trečiųjų
asmenų atitikti kvalifikacijos reikalavimams, taip pat informaciją apie pašalinimo pagrindu nebuvimą.

2.2.
2.3.
2.4.

2.5.
2.6.
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2.7.
2.8.

Paslaugų teikėjas turi teisę gauti Paslaugų kainą su sąlyga, kad jis tinkamai vykdo šią Sutartį.
Paslaugų teikėjas turi ir kitas šios Sutarties ir Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų
numatytas teises bei pareigas.

3.
3.1.
3.2.
3.3.

Pirkėjo teisės ir pareigos
Pirkėjas įsipareigoja Paslaugų teikėjui sudaryti visas sąlygas, būtinas Paslaugoms teikti.
Pirkėjas įsipareigoja Paslaugų teikėjui suteikti informaciją, būtiną Paslaugoms teikti.
Pirkėjas įsipareigoja mokėti Paslaugų kainą už tinkamai suteiktas Paslaugas pagal šios Sutarties
sąlygas.
Pirkėjas turi ir kitas šios Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises.

3.4.

Paslaugų kaina ir kainos mokėjimo tvarka
Pirkėjas Paslaugų teikėjui už tinkamai per kalendorinį mėnesį suteiktas paslaugas moka
[fiksuotą/valandinį [suma skaitmenimis] ([suma žodžiais]) [valiuta] atlyginimą bei papildomai moka
PVM (jei toks būtų taikomas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus) ir visus kitus privalomus mokėti
mokesčius bei mokėjimus (Paslaugų kaina).
4.2. Paslaugų kaina sumokama per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Paslaugų teikėjo sąskaitos pateikimo
dienos.
4.3. Pirkėjas už Paslaugas Paslaugų teikėjui sumoka Paslaugų kainą pagal šią Sutartį mokėjimo
pavedimu, pervesdamas pinigus į toliau nurodytą Paslaugų teikėjo banko sąskaitą:
Sąskaitos Nr. [sąskaitos numeris];
[banko pavadinimas] bankas;
Banko kodas [kodas].
4.
4.1.

5.
5.1.
5.2.

Šalių atsakomybė
Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį.
Kuriai nors Šaliai nevykdant šioje Sutartyje numatytų savo įsipareigojimų, pareiškimų ir garantijų,
Sutartį pažeidusi Šalis sumoka kitai sutarties Šaliai 10 % numatomos Sutarties vertės dydžio baudą
bei atlygina kitai Šaliai dėl to patirtus nuostolius tiek, kiek tai neprieštarauja Lietuvos Respublikoje
galiojantiems teisės aktams.

6.
6.1.

Force majeure
Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį
neįvykdymą, jeigu tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo numatyti, išvengti ar
pašalinti jokiomis priemonėmis (toliau “Nenugalimos jėgos aplinkybės”), pvz. Vyriausybės
sprendimai ir kiti aktai, kurie turėjo poveikį Šalių veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir
nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirėmimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinės nelaimės. Tokiu atveju
Šalių įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.
Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos
aplinkybes per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo, pateikdama
įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų
išlaidas ar neigiamas pasekmes, o taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą.
Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.
Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo
momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu
Šalis laiku nepasiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši
patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

6.2.

6.3.

Šalių pareiškimai ir garantijos
Kiekviena Šalis pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad:
Šalis yra tinkamai įsteigta ir teisėtai veikia pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
Šalis atliko visus teisinius veiksmus, būtinus, kad Sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų, ir turi
visus teisės aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus Paslaugoms teikti.
7.1.3. Sudarydama Sutartį, Šalis nepažeis ją saistančių įstatymų, taisyklių, nuostatų, potvarkių,
įsipareigojimų ar susitarimų.
7.1.4. Ši Sutartis yra Šaliai galiojantis, teisinis ir ją saistantis įsipareigojimas, kurio vykdymo galima
pareikalauti pagal Sutarties sąlygas.
7.
7.1.
7.1.1.
7.1.2.

8.
8.1.
8.2.

Sutarties galiojimas
Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja 36 mėn. nuo Sutarties sudarymo dienos.
Jei bet kuri šios Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi
įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.
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8.3.

Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe
bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios,
kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai
įvykdyta ši Sutartis.

9.
9.1.
9.2.

Sutarties nutraukimas
Sutartis gali būti nutraukta raštišku Šalių susitarimu.
Paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį tik dėl svarbių priežasčių. Tokiu atveju
Paslaugų teikėjas privalo visiškai atlyginti Pirkėjo patirtus nuostolius. Apie tokį Sutarties nutraukimą
Paslaugų teikėjas raštu praneša Pirkėjui prieš 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų.
Pirkėjas bet kada turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tokį Sutarties nutraukimą
pranešdamas Paslaugų teikėjui prieš 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų.

9.3.

10. Sutarties sąlygų keitimas ir papildymas
10.1. Visi Sutarties pakeitimai, papildymai ir priedai galioja tik tuo atveju, jei yra sudaryti raštu ir Šalių
tinkamai pasirašyti.
11. Taikytina teisė
11.1. Šiai Sutarčiai taikoma ir ji aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.
12. Ginčų sprendimas
12.1. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami draugiškomis
abiejų Sutarties Šalių pastangomis. Šalims nepavykus susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai ar
reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu,
neišspręsti Šalių susitarimu, sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.
13. Pranešimai
13.1. Bet kurie ir visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią
Sutartį, bus laikomi galiojančiais, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie
gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, faksu toliau nurodytais adresais ir fakso numeriais, kitais
adresais ir fakso numeriais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą:
Paslaugų teikėjui:

Pirkėjui:

[vardas pavardė]
[adresas, telefonas, faksas, e. paštas ir t. t.]

[vardas pavardė]
[adresas, telefonas, faksas, e. paštas ir t. t.]

13.2. Jei pasikeičia Šalies adresas ir (ar) kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama
mažiausiai prieš [terminas]. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją
ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis,
prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.
14. Kitos nuostatos
14.1. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokiai trečiajai
šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.
Paslaugų teikėjo vardu:

Pirkėjo vardu:

[pareigos]
[vardas, pavardė]

[pareigos]
[vardas, pavardė]

______________
(parašas)

_______________
(parašas)
A.V.

A.V.
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Konkurso sąlygų 3 priedas „Techninė specifikacija“

KIETOJO BIOKURO PELENŲ PERVEŽIMO IR IŠBARSTYMO TRĘŠIMUI PASLAUGOS
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
7.1.

7.2.

7.3.

7.4.
7.5.
7.6.

7.7.
8.
8.1.

8.2.
8.3.

8.4.

8.5.
8.6.

Pirkėjas: UAB „Kirtimų katilinė“.
Pirkimo objektas: Kietojo biokuro pelenų pervežimo, išbarstymo ir įterpimo į dirvą tręšimui
paslauga (toliau Paslauga)
Maksimali paslaugų apimtis: iki 1500 t pelenų/36 mėn.
Paslaugos teikimo vieta: UAB “Kirtimų katilinė” katilinė Geologų g. 12, Vilnius
Sutarties trukmė: sutartis sudaroma 36 mėn. laikotarpiui
ES parama: Paslaugos perkamos įgyvendinant LIFE projektą̨ NutriBiomass4LIFE – „Žiedinės
ekonomikos modelis dideliems miestams – vandenvalos dumblas ir biomasės pelenai į biomasę –
biomasė į atsinaujinančią̨ energiją“.
Užsakovo įsipareigojimai:
Pirkėjas patieks Kietojo biokuro kuro pelenus, kurie pilnai atitinka Kietojo biokuro kuro pelenų
tvarkymo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. sausio
5 d. įsakymu Nr. D1-14, reikalavimus, kad juos būtų galima naudoti energetinių ir plantacinių
želdinių tręšimui.
Prieš patiekdamas Kietojo biokuro kuro pelenus Pirkėjas atliks Kietojo biokuro kuro pelenų
tyrimus, kaip tai numato Kietojo biokuro
kuro pelenų tvarkymo ir naudojimo taisyklių,
patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. D1-14,
reikalavimai.
Pirkėjas, iki tręšimo pradžios, bet ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų, Paslaugų tiekėjui patieks
parengtus pagal Kietojo biokuro
kuro pelenų tvarkymo ir naudojimo taisykles,
patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. D1-14,
reikalavimus, ir su Aplinkos apsaugos agentūra suderintus Kietojo biokuro kuro pelenų
naudojimo (tręšimo) planus,
Pirkėjas biomasės kuro pelenus patieks didmaišiuose, kurių kiekvieno masė gali svyruoti nuo 800
iki 1500 kg.
Pirkėjas įsipareigoja pakrauti biomasės pelenus į Paslaugų tiekėjo transporto priemones.
Pirkėjas įsipareigoja pasverti Paslaugų tiekėjui perduodamus pelenus Pirkėjo teritorijoje
esamomis svarstyklėmis, ir nustatytas Kietojo biokuro
kuro pelenų kiekis (svoris) bus
naudojamas atliktų paslaugų apimtims nustatyti.
Pirkėjas įsipareigoja apmokėti Paslaugų tiekėjo pateiktas sąskaitas per 10 darbo dienų.
Reikalavimai Paslaugų teikėjui:
Paslaugos turi būti atliekamos vadovaujantis Kietojo biokuro kuro pelenų tvarkymo ir naudojimo
taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. sausio 5 d. įsakymu
Nr. D1-14, ir Kietojo biokuro kuro pelenų naudojimo (tręšimo) planuose nustatytais reikalavimais
(tręšimo normos, apsauginės juostos ir kt.)
Paslaugos turės būti atliekamos 60 km spinduliu aplink Vilniaus m.
Paslaugų tiekėjas įsipareigoja paskleisti biomasės pelenus tręšiamuose laukuose, kai tręšimo
norma bus nuo 1,5 iki 8 t/ha (tiksli tręšimo norma bus nurodyta Užsakovo pateiktuose Kietojo
biokuro kuro pelenų naudojimo (tręšimo) planuose)
Biomasės pelenų tolygus paskleidimas turi būti atliekamas mechanizuotu būdu (barstytuvais),
žemės ūkio technikai važiuojant tarpueiliais tarp įveistų energetinių ir plantacinių želdinių, kai
tarpueilių plotis tarp įveistų medžių yra nuo 3 iki 4 metrų.
Paskleisti biomasės pelenai tarpueiliuose turės būti įterpiami į dirvą diskinių skutikų ar kultivatorių
pagalba.
Suteikus paslaugas, kiekvieno mėnesio pabaigoje Paslaugų tiekėjas Užsakovui pateikia PVM
sąskaitą (sąskaitą), kurioje turi būti nurodyta, kad paslaugos suteiktos įgyvendinant LIFE projektą̨
NutriBiomass4LIFE – „Žiedinės ekonomikos modelis dideliems miestams – vandenvalos dumblas
ir biomasės pelenai į biomasę – biomasė į atsinaujinančią̨ energiją“.

KITA:
Vertinimas atliekamas pagal ekonominį naudingumą, šalia kainos vertinant, ar tiekėjas paslaugą atliks
prisilaikant papildomų aplinkosauginių reikalavimų (dalinai žaliasis pirkimas).
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Konkurso sąlygų 4 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“
TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI
Eil.
Nr.

Pašalinimo pagrindai

1.

Viešųjų
pirkimų
straipsnio 1 dalis

įstatymo

46

2.

Viešųjų
pirkimų
straipsnio 3 dalis

įstatymo

46

Dokumentai, kuriuos turi pateikti tiekėjas,
siekiantis įrodyti jo pašalinimo pagrindų
nebuvimą
Išrašas iš teismo sprendimo arba, jeigu tokio nėra,
Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus
reikalų ministerijos ar Valstybės įmonės Registrų
centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta
tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius
kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba
atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas,
išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki tos dienos, kai
galimas laimėtojas turės pateikti dokumentus.
Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčiais:
išrašas iš teismo sprendimo arba, jeigu tokio nėra,
Valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas
dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų
institucijų tvarkomus duomenis ir Valstybinės
mokesčių inspekcijos ar atitinkamos užsienio šalies
institucijos išduotas dokumentas apie atsiskaitymą
su valstybės biudžetu ir teistumo nebuvimą, išduotas
ne anksčiau kaip 60 dienų iki tos dienos, kai galimas
laimėtojas turės pateikti dokumentus.
Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio
draudimo įmokomis:
Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas,
kuris yra fizinis asmuo, pateikia išrašą iš teismo
sprendimo arba, jeigu tokio nėra, Valstybės įmonės
Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį
jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus
duomenis ir Valstybinio socialinio draudimo fondo
valdybos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio
draudimo fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio
socialinio draudimo fondo administravimu išduotą
dokumentą, išduotą ne anksčiau kaip 60 dienų iki tos
dienos, kai galimas laimėtojas turės pateikti
dokumentus.
Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba
juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje jis yra
registruotas, kompetentingos valstybės institucijos
pažymą, išduotą ne anksčiau kaip 30 dienų iki tos
dienos, kai galimas laimėtojas turės pateikti
dokumentus.
Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas
Lietuvos Respublikoje, pateikia išrašą iš teismo
sprendimo arba, jeigu tokio nėra, Valstybės įmonės
Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį
jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus
duomenis, išduotą ne anksčiau kaip 30 dienų iki tos
dienos, kai galimas laimėtojas turės pateikti
dokumentus.
Dėl įsipareigojimų įvykdymo susijusių su socialinio
draudimo įmokomis, Perkančioji organizacija pati
patikrins šiuos duomenis „Sodros“ informacinėje
sistemoje. Šie duomenys bus užfiksuoti ir išsaugomi

3.

Viešųjų
pirkimų
straipsnio 4 dalis

įstatymo

_____________________________

46

paskutinę dokumentų pagal EBVPD pateikimo dieną.
Tiekėjas EBVPD deklaruoja dėl šio reikalavimo
atitikimo.
Nereikalaujama
pateikti
papildomų
dokumentų dėl atitikties šiam reikalavimui įrodymo.

Konkurso

sąlygų

5

priedas
TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI
Eil. Nr.

Kvalifikacijos reikalavimas

Pateikiami dokumentai

Teisė verstis veikla
1.

Turi būti įtraukti į atliekų tvarkytojų valstybės Pateikti išrašą, kad gali vykdyti nepavojingų atliekų
registrą (ATVR).
vežimą arba lygiavertį dokumentą.
Pastaba: Pažymime, kad šis kvalifikacinis
reikalavimas EBVPD formoje neišskiriamas kaip
atskiras punktas. Tiekėjas atitikimą / neatitikimą šio
punkto reikalavimui turės nurodyti EBVPD formos IV
dalies „Atrankos kriterijai“ laukelyje a „Visų atrankos
kriterijų bendra nuoroda“ pažymėdamas atitinkamą
atsakymą „Taip“ arba „Ne“.

Tiekėjas (arba jo numatomas pasitelkti
subtiekėjas) yra įregistruotas įstatymų
nustatyta tvarka ir turi teisę verstis ta ūkine
veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai
įvykdyti.

Tiekėjo (juridinio asmens) (subtiekėjo) registravimo
pažymėjimo tinkamai patvirtintos kopijos;
Tiekėjas (fizinis asmuo), besiverčiantis veikla pagal
verslo liudijimą, turi pateikti verslo liudijimo kopiją, o
asmuo, vykdantis individualią veiklą be verslo
liudijimo, – individualios veiklos registravimo
pažymos kopiją,
Pateikiami Tiekėjo (juridinio asmens) (subtiekėjo)
dokumentai, patvirtinantys Tiekėjo (subtiekėjo) teisę
verstis atitinkama ūkine veikla, kuri reikalinga pirkimo
sutarčiai įvykdyti.

Konkurso sąlygų 6 priedas „Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas“
EUROPOS BENDRASIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAS
Pridedamas atskiru failu.

