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1. Bendrosios nuostatos 
 

1.1. Perkantysis subjektas – UAB „Ukmergės autobusų parkas“, įmonės kodas 182770817, 
Deltuvos g. 33, LT-20126 Ukmergė,  (toliau – Perkantysis subjektas numato įsigyti gamtines dujas, jų 
perdavimo ir skirstymo paslaugas pristatymo vietoms, nurodytoms Techninėje specifikacijoje (1 Priedas). 

1.2. Perkantysis subjektas yra PVM mokėtojas. 
1.3. Pirkimo procedūros vykdomos  skelbiamos apklausos būdu (toliau – Apklausa) vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, 
energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – PĮ) nuostatomis, 
Perkančiojo subjekto mažos vertės pirkimo aprašu, kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės 
aktais bei šios Apklausos sąlygomis. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas Centrinėje viešųjų pirkimų 
informacinės sistemos (toliau – CVP IS) interneto adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt.  

1.4. Pirkimą atlieka  Perkančiojo subjekto viešųjų pirkimų komisija (toliau – Komisija). 
1.5. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, konfidencialumo 

bei nešališkumo reikalavimų.  
1.6. Perkantysis subjektas bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo 

procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. 

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/
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1.7. Perkantysis subjektas nekompensuoja dalyviams jokių išlaidų, susijusių su dalyvavimu šioje 
Apklausoje. 

1.8. Visos Apklausos sąlygos nustatytos pirkimo dokumentuose, kuriuos sudaro: 
1.8.1. skelbimas apie pirkimą; 
1.8.2. šios Apklausos sąlygos (kartu su priedais); 
1.8.3. dokumentų paaiškinimai (patikslinimai), taip pat atsakymai į tiekėjų klausimus (jeigu bus); 
1.8.4. kita CVP IS priemonėmis Perkančiojo subjekto pateikta informacija. 

1.9. Išankstinis informacinis skelbimas apie pirkimą PĮ nustatyta tvarka nebuvo skelbtas. 
1.10. Bet koks Perkančiojo subjekto ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas per CVP IS.  
1.11. Perkančiojo subjekto vardu tiesioginį ryšį su tiekėjais įgaliotas palaikyti – viešųjų pirkimų 

komisijos pirmininkas Česlavas  Mikelevičius, tel. +370 61493391 el. paštas: 
inzinierius@ukmergesautobusai.lt. 

1.12. Perkantysis subjektas, nustato tokius terminus: 

  
Data (jei reikia, 
laikas) / dienų 

skaičius 
Pastabos 

1.12.1. 

Tiekėjo prašymo paaiškinti 
pirkimo dokumentus 
pateikimo Perkančiajam 
subjektui terminas. 

3 darbo dienos iki 
pasiūlymų pateikimo 
termino pabaigos. 

- 

1.12.2. 

Terminas, iki kurio 
Perkantysis subjektas turi 
išsiųsti pirkimo dokumentų 
paaiškinimus ir 
patikslinimus. 

Ne vėliau, kaip likus 1 
darbo dienai iki 
pasiūlymų pateikimo 
termino pabaigos. 

Visi paaiškinimai, patikslinimai skelbiami CVP 
IS ir išsiunčiami CVP IS susirašinėjimo 
priemonėmis. 

1.12.3. 
Pasiūlymų pateikimo 
terminas. 

2018 m. lapkričio 
mėn. 14 d. 09 val. 00 
min. (Lietuvos 
Respublikos laiku).  

Perkantysis subjektas turi teisę pratęsti 
pasiūlymų pateikimo terminą, apie tai 
paskelbdamas PĮ nustatyta tvarka CVP IS bei 
išsiųsdamas pranešimą CVP IS susirašinėjimo 
priemonėmis. 

1.12.4. 
Susipažinimo su 
pasiūlymais posėdis. 

2018 m. lapkričio 
mėn.14 d. 09 val. 40 
min. (Lietuvos 
Respublikos laiku). 

Perkantysis subjektas, pratęsęs pasiūlymų 
pateikimo terminą, atitinkamai nukelia ir 
susipažinimo su pasiūlymais posėdžio dieną ir 
laiką, apie tai paskelbdamas PĮ nustatyta tvarka 
CVP IS ir išsiųsdamas pranešimą CVP IS 
susirašinėjimo priemonėmis. 

1.12.5. 
Pasiūlymo galiojimo 
terminas. 

Ne mažiau kaip 90 
dienų nuo pasiūlymų 

pateikimo termino 
pabaigos. 

Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, 
Perkantysis subjektas turi teisę prašyti, kad 
dalyviai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai 
nurodyto laiko. Dalyvis gali atmesti tokį 
prašymą. 

Kiti terminai nurodyti šios Apklausos sąlygose. 
 

2. Pirkimo objektas 
 

2.1. Perkamas objektas – gamtinės dujos (įskaitant jų tiekimą, skirstymą ir perdavimą)  
(toliau – gamtinės dujos). BVPŽ kodas 09123000-7 „Gamtinės dujos“, papildomas BVPŽ kodas 
65200000-5 „Dujų paskirstymo ir susijusios paslaugos“.  

2.2. Gamtinės dujos perkamos naudojimui kaip automobilių kuras (didesnė dalis) ir kuras patalpų 
šildymui. Preliminarūs dujų kiekiai nurodyti specifikacijoje (1 Priedas). 

2.3. Apklausos sąlygų 1 Priede nurodyti dujų kiekiai yra preliminarūs, skirti tiekėjų informavimui ir 
pasiūlymų palyginimui. Perkantysis subjektas numato, kad dujų tiekimo laikotarpiu sunaudotas dujų 
kiekis gali didėti arba mažėti, bet ne daugiau nei 20 procentų nuo preliminaraus dujų kiekio. Didinti 
numatytą kiekį galima tik abiejų šalių raštišku susitarimu. 

2.4. Perkamų gamtinių dujų savybės ir pristatymo vietos yra nustatytos pateiktame Apklausos 
sąlygų 1 Priede.  

2.5. Šis pirkimas į dalis neskaidomas, todėl pasiūlymai turi būti teikiami visam preliminariam 
gamtinių dujų kiekiui. 

 
3. Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir reikalaujama kvalifikacija 
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3.1. Tiekėjas (taip pat visi tiekėjų grupės nariai, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė) ir ūkio 

subjektai, kurių pajėgumais remsis tiekėjas, turi neturėti nei vieno tiekėjų pašalinimo pagrindo ir atitikti 
jiems pirkimo dokumentuose keliamus kvalifikacijos reikalavimus. Tiekėjų atitikimas kokybės vadybos 
sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams vertinamas nebus. 

3.2. Perkantysis subjektas pirmiausia atliks Tiekėjų kvalifikacijos  patikrinimo procedūrą, įvertins 
pasiūlymus, o po to tikrins, ar nėra ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio dalyvio pašalinimo 
pagrindų ir ar šio dalyvio kvalifikacija atitinka nustatytus reikalavimus, prieš tai tik šio dalyvio paprašęs 
pateikti 3.4 ir 3.6 punktuose nurodytų pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius ir kvalifikacijos atitiktį 
pagrindžiančius dokumentus (skaitmenines kopijas). 

3.3. Perkantysis subjektas pašalina tiekėją iš pirkimo procedūros, jeigu: 

 Tiekėjų pašalinimo pagrindai 
Pašalino pagrindų nebuvimą patvirtinantys 

dokumentai 

3.4.1. 

Tiekėjas arba jo atsakingas asmuo turi teistumą už šias 
nusikalstamas veikas: 
3.4.1.1. dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo 
organizavimą ar vadovavimą jam; 
3.4.1.2. kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą; 
3.4.1.3. sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto 
iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens 
veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos 
panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, 
kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, 
pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito 
dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą 
ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis 
kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, 
kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų 
finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje; 
3.4.1.4. nusikalstamą bankrotą; 
3.4.1.5. teroristinį ir su teroristine veikla susijusį 
nusikaltimą; 
3.4.1.6. nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą; 
3.4.1.7. prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba 
pardavimą; 
3.4.1.8. kitos valstybės tiekėjo atliktą nusikaltimą, 
apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje 
išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus 
įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose. 

Išrašai iš teismų sprendimų, jei tokie yra, ar 
Informatikos ir ryšių departamento prie 
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 
ministerijos išduota pažyma, ar valstybės 
įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas 
dokumentas, patvirtinantis jungtinius 
kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, 
ar jiems tolygus šalies, kurioje registruotas 
tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, 
kompetentingos teismo ar viešojo 
administravimo institucijos išduotas 
dokumentas, liudijantis, kad nėra nurodytų 
pažeidimų.  
Jeigu pateikiamas dokumentas yra išduotas 
elektronine forma, tiekėjas privalo jį pateikti 
*.adoc formatu. 

3.4.2. 

Tiekėjas nevykdo įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, 
įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal 
šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra 
Perkantysis subjektas, reikalavimus arba tiekėjas už tai 
nuteistas. 

1) Išrašai iš teismų, jei tokie yra, ar Valstybinės 
mokesčių inspekcijos prie Lietuvos 
Respublikos finansų ministerijos teritorinės 
valstybinės mokesčių inspekcijos arba 
valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka 
išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius 
kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, 
ar šalies, kurioje registruotas tiekėjas, 
kompetentingos valstybės institucijos išduota 
pažyma. 
Jeigu pateikiamas dokumentas yra išduotas 
elektronine forma, tiekėjas privalo jį pateikti 
*.adoc formatu. 
2) Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas, 
kuris yra fizinis asmuo, pateikia Valstybinio 
socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių 
skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo 
fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio 
draudimo fondo administravimu arba valstybės 
įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą 
dokumentą, patvirtinantį jungtinius 
kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. 
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Jeigu pateikiamas dokumentas yra išduotas 
elektronine forma, tiekėjas privalo jį pateikti 
*.adoc formatu. 
Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas 
Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama 
pateikti šio reikalavimo 2 punkte nurodytų 
dokumentų. Perkantysis subjektas tikrina 
paskutinės pasiūlymų pateikimo termino 
dienos, nurodytos skelbime apie pirkimą, 
duomenis. 
Kitos valstybės tiekėjas pateikia šalies, kurioje 
yra įregistruotas tiekėjas, kompetentingos 
valstybės institucijos išduotą pažymą. 

Pastabos: 
- laikoma, kad tiekėjas arba jo atsakingas asmuo nuteistas už 3.4.2 punkte nurodytas veikas, kai: 
a) dėl tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo 
nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 
b) dėl tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas 
ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas 
priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus; 
- Perkantysis subjektas nepašalina tiekėjo iš pirkimo procedūros, jeigu; 
a) tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau 
įvykdžiusiu nurodytus įsipareigojimus; 
b) įsiskolinimo suma neviršija 50 EUR (penkiasdešimt eurų); 
c) tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos 
nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito 
panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų a) punkto 
nuostatas. Tiekėjas šiuo pagrindu nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, Perkančiajam subjektui 
reikalaujant pateikti aktualius dokumentus pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau 
yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu. 

3.4.3. 
Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais 
siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir 
Perkantysis subjektas dėl to turi įtikinamų duomenų. 

Perkantysis subjektas nereikalauja papildomų 
dokumentų dėl atitikties šiam reikalavimui 
įrodymo. 

3.4.4. 

Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, 
kaip apibrėžta PĮ 33 straipsnyje, ir atitinkamos padėties 
negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl 
interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų 
konfliktą patekę asmenys nulėmė Komisijos ar 
Perkančiojo subjekto sprendimus ir šių sprendimų 
pakeitimas prieštarautų Viešųjų pirkimų įstatymo 
nuostatoms. 

Perkantysis subjektas nereikalauja papildomų 
dokumentų dėl atitikties šiam reikalavimui 
įrodymo. 

3.4.5. 
Pažeista konkurencija, kaip nustatyta PĮ 39 straipsnio 3 ir 
4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. 

Perkantysis subjektas nereikalauja papildomų 
dokumentų dėl atitikties šiam reikalavimui 
įrodymo. 

3.4.6. 

Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar 
pateikė melagingą informaciją apie atitiktį Viešųjų pirkimų 
įstatymo 46 straipsnyje ir Viešųjų pirkimų įstatymo 47 
straipsnyje nustatytiems reikalavimams, ir Perkantysis 
subjektas gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis 
priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos 
informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, 
reikalaujamų pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 50 straipsnį. 
Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat šalinamas iš pirkimo 
procedūros, kai ankstesnių procedūrų metu nuslėpė 
informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą 
informaciją arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos 
informacijos negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, 
reikalaujamų pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 50 straipsnį, 
dėl ko per pastaruosius vienerius metus buvo pašalintas 
iš pirkimo procedūrų arba per pastaruosius vienus metus 
buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas. Šiuo 
pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo 
procedūros, kai vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais 
ankstesnių procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar 

Perkantysis subjektas nereikalauja papildomų 
dokumentų dėl atitikties šiam reikalavimui 
įrodymo. 
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pateikė melagingą informaciją arba dėl melagingos 
informacijos pateikimo negalėjo pateikti patvirtinančių 
dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienerius metus 
buvo pašalintas iš pirkimo procedūrų arba per 
pastaruosius vienerius metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs 
teismo sprendimas ar taikomos kitos panašios sankcijos. 

3.4.7. 

Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, 
siekdamas daryti įtaką Perkančiojo subjekto 
sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri 
suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar 
teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką 
Perkančiojo subjekto sprendimams dėl tiekėjų 
pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo 
nustatymo, ir Perkantysis subjektas gali tai įrodyti bet 
kokiomis teisėtomis priemonėmis. 

Perkantysis subjektas nereikalauja papildomų 
dokumentų dėl atitikties šiam reikalavimui 
įrodymo. 

3.4.8. 

Tiekėjas yra neįvykdęs pirkimo sutarties, pirkimo sutarties 
su perkančiuoju subjektu ar koncesijos sutarties ar 
netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis pirkimo sutarties 
pažeidimas, kaip nustatyta Civiliniame kodekse (toliau – 
esminis pirkimo sutarties pažeidimas), dėl kurio per 
pastaruosius 3 metus buvo nutraukta pirkimo sutartis 
arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs 
teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas Perkančiojo 
subjekto, perkančiojo subjekto ar suteikiančiosios 
institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl 
to, kad tiekėjas pirkimo sutartyje nustatytą esminę 
pirkimo sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba 
nuolatiniais trūkumais. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat 
pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis 
kitų valstybių teisės aktais, per pastaruosius 3 metus 
nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę pirkimo sutartį, 
ankstesnę pirkimo sutartį su perkančiuoju subjektu arba 
ankstesnę koncesijos sutartį, pirkimo sutartyje nustatytą 
esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais 
trūkumais ir dėl to ta ankstesnė pirkimo sutartis buvo 
nutraukta anksčiau, negu toje pirkimo sutartyje nustatytas 
jos galiojimo terminas, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar 
taikomos kitos panašios sankcijos. Perkantysis subjektas 
iš pirkimo procedūros pašalina tiekėją ir tuo atveju, kai ji 
turi įtikinamų duomenų, kad tiekėjas yra įsteigtas, siekiant 
išvengti šio pašalinimo pagrindo taikymo; 

Perkantysis subjektas nereikalauja papildomų 
dokumentų dėl atitikties šiam reikalavimui 
įrodymo. 

3.4.9. 

Tiekėjas yra padaręs profesinį pažeidimą, kai už 
finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimus 
tiekėjui ar jo vadovui paskirta administracinė nuobauda ar 
ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos 
įstatymuose ar kitų valstybių teisės aktuose, ir nuo 
sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo 
dienos arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė administracinį 
nurodymą, praėjo mažiau kaip vieni metai. 

Perkantysis subjektas nereikalauja papildomų 
dokumentų dėl atitikties šiam reikalavimui 
įrodymo. 

Pastaba: 
- Perkantysis subjektas nepašalina tiekėjo iš pirkimo procedūros esant Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 8 
dalies sąlygoms. 

3.4. 3.4.1 ir 3.4.2  punktuose nurodyti pašalino pagrindų nebuvimą patvirtinantys dokumentai turi 
būti išduoti ne anksčiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų iki pasiūlymų pateikimo termino 
pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodyta, kad jis galioja susipažinimo su CVP 
IS priemonėmis gautais pasiūlymais dieną, toks dokumentas yra priimtinas. 

3.5. Tiekėjas privalo atitikti visus nustatytus kvalifikacijos reikalavimus: 

 Kvalifikacijos reikalavimai 
Dokumentai ir informacija, kuriuos turi 

pateikti tiekėjai, siekiantys įrodyti, kad jų 
kvalifikacija atitinka keliamus reikalavimus 

3.6.1. 
Tiekėjas turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga 
pirkimo sutarčiai įvykdyti, t. y. turi teisę verstis gamtinių 
dujų tiekimo veikla. 

1) Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas 
pateikia: valstybės įmonės Registrų centro 
išduotą juridinių asmenų registro išplėstinį išrašą 
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(aktualią redakciją) arba valstybės įmonės 
Registrų centro išduotą juridinių asmenų registro 
trumpąjį išrašą (aktualią redakciją) ir įstatus 
(aktualią įstatų redakciją), asmuo, besiverčiantis 
veikla turint verslo liudijimą, – verslo liudijimą. 
Jeigu pateikiamas dokumentas yra išduotas 
elektronine forma, tiekėjas privalo jį pateikti 
*.adoc formatu. 
2) Lietuvos Respublikos Valstybinės kainų ir 
energetikos kontrolės komisijos nustatyta tvarka 
išduotas leidimas verstis gamtinių dujų tiekimo 
veikla. Perkantysis subjektas nereikalauja 
papildomų dokumentų dėl atitikties šiam 
reikalavimui įrodymo. 

3.6.2. 

Tiekėjas per paskutinius 3 (trejus) metus iki pasiūlymų 
pateikimo termino yra sėkmingai įvykdęs (arba vykdo) 
bent 1 (vieną) ar kelias, bet ne daugiau kaip 3 (tris) 
gamtinių dujų pardavimo sutartį (-is), kurios (-ių) bendra 
vertė ne mažesnė nei 20 000 EUR (be PVM). 
Pastaba. Jei tiekėjas teikia informaciją apie vykdomas 
pirkimo sutartis laikoma, kad jo patirtis atitinka keliamą 
reikalavimą, jei vykdomos  pirkimo sutarčių  įvykdyta 
dalis yra ne mažesnė kaip 20 000 EUR (be PVM). 

1) Tiekėjo vadovo patvirtintas sutarčių sąrašas 
apie prekių pardavimą per pastaruosius 3 metus, 
nurodant sutarčių vertes, įvykdymo datas ir 
gavėjus / užsakovus. 
2) Klientų pažymos apie nurodytų sutarčių 
įvykdymą. Užsakovų pažymose turi būti nurodyta: 
sutarčių datos, vertės, įvykdytų dalių vertės, 
prekių aprašymas, be to, ar sutartys buvo 
įvykdytos tinkamai. 

3.6.3. 

Tiekėjo bent vienas specialistas turėtų turėti ne 
mažesnę kaip 2 (dviejų) metų patirtį konsultuojant 
gamtinių dujų klientus, užtikrindamas kokybiškos 
paslaugos teikimą. 

Tiekėjo patvirtinimas pasiūlymo formoje. 

3.6.4. 

Tiekėjas turi savitarnos sistemą, reikalingą tinkamam 
sutarties vykdymui. Savitarnos sistemoje turi būti 
galima: (I) deklaruoti dujų suvartojimą, esant 
nekasdienės apskaitos objektams ir / ar stebėti 
kasdienius vartojimo duomenis, esant nuotolinei 
suvartojimo duomenų nuskaitymo sistemai; (II) 
susipažinti su PVM sąskaitomis faktūromis už 
suvartotas gamtines dujas ir teiktas paslaugas; (III) 
susipažinti su PVM sąskaitose faktūrose nurodytos 
sumos detaliu išaiškinimu; (IV) stebėti paros suvartojimo 
(valandomis) ataskaitą; (V) stebėti kitas ataskaitas, 
susijusias su perdavimo ir skirstymo paslaugų teikimu 
(vartojimo pajėgumų, ilgalaikių perdavimo pajėgumų, 
skirstymo); (VI) gauti aktualius pranešimus dėl užsakytų 
pajėgumų viršijimo. 

Tiekėjo patvirtinimas pasiūlymo formoje. 

 
3.6. Pastabos: 
3.6.1. Perkantysis subjektas pasilieka sau teisę prašyti tiekėjo pateiktų dokumentų skaitmeninių 

kopijų originalų; 
3.6.2. Perkantysis subjektas gali nereikalauti iš galimo laimėtojo pateikti pašalinimo pagrindų 

nebuvimą patvirtinančių ir / ar kvalifikacijos atitiktį pagrindžiančių dokumentų, jei jis turi galimybę 
susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungęs prie nacionalinės 
duomenų bazės bet kurioje valstybėje narėje arba naudodamasi CVP IS arba šiuos dokumentus jau turi 
iš ankstesnių pirkimo procedūrų; 

3.6.3. Perkantysis subjektas pripažįsta kitose valstybėse išduotus lygiaverčius pašalinimo pagrindų 
nebuvimą ar kvalifikacijos reikalavimus įrodančius dokumentus; 

3.6.4. jeigu tiekėjas negali pateikti Apklausos sąlygų 3.4.1, 3.4.2 ir 3.6.1 punktuose nurodytų 
dokumentų, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje 
išduodami dokumentai neapima visų Apklausos sąlygų 3.4.1, 3.4.2 ir 3.6.1 punktuose keliamų klausimų, 
jie gali būti pakeisti priesaikos deklaracija arba oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje naudojama 
priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba 
šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba 
kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos; 

3.6.5. užsienio valstybių tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimą ar kvalifikacijos reikalavimus 
įrodantys dokumentai legalizuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 
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d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo 
patvirtinimo“ (galiojanti redakcija) ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų 
dokumentų legalizavimo panaikinimo, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautines 
sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus dokumentas yra atleistas nuo legalizavimo ir (ar) tvirtinimo 
žymos (Apostille). 

3.7. Jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė, Apklausos sąlygų 3.4 punkte nustatytų tiekėjo pašalinimo 
pagrindų privalo neturėti kiekvienas tiekėjų grupės narys atskirai, o 3.6 punkte nustatytus kvalifikacijos 
reikalavimus turi atitikti bent vienas tiekėjų grupės narys arba visi tiekėjų grupės nariai kartu, atsižvelgiant 
į jų prisiimtus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti. 

3.8. Perkantysis subjektas tiekėją pašalina iš pirkimo procedūros bet kuriame pirkimo procedūros 
etape, jeigu paaiškėja, kad dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš pirkimo procedūrą ar jos metu jis atitinka 
bent vieną iš šio skyriaus 3.4. punkte nustatytų pašalinimo pagrindų. 

 
  

4. Tiekėjų grupės dalyvavimas pirkimo procedūrose 
 

4.1. Jei pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, teikianti bendrą pasiūlymą jungtinės veiklos 
pagrindu, ji privalo pateikti jungtinės veiklos sutarties (toliau – JVS) skaitmeninę kopiją. JVS privalo būti 
sudaryta pagal galiojančius teisės aktus. JVS privalo būti nurodyta informacija apie visų jungtinės veikos 
partnerių įgaliojimų, atsakomybės bei numatomų vykdyti įsipareigojimų pasiskirstymą (įsipareigojimų 
dalis procentais bendroje pasiūlymo kainoje). Visi jungtinės veiklos partneriai turi būti solidariai atsakingi 
už prievolių  Perkančiajam subjektui vykdymą pagal pirkimo sutarties sąlygas. Šioje sutartyje privalo būti 
įvardintas pagrindinis partneris, kuris bus juridiškai atsakingas už visos sutarties vykdymą ir bus įgaliotas 
bet kurio ir visų partnerių vardu priimti Perkančiojo subjekto nurodymus, įskaitant ir su lėšų mokėjimu 
susijusius dalykus. JVS privalo būti suteikti įgaliojimai konkrečiam asmeniui (vieno iš partnerių 
darbuotojui) pasirašyti pasiūlymą ir, laimėjus apklausą, pirkimo sutartį visų jungtinės veiklos partnerių 
vardu. Taip pat sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo 
Perkantysis subjektas turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais, teikti su 
pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją). JVS privalo būti įrašytas jungtinės veikos partnerių 
įsipareigojimas nekeisti jungtinės veiklos sutarties sąlygų be Perkančiojo subjekto sutikimo. 

4.2. Perkantysis subjektas nereikalauja, kad ūkio subjektų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus 
geriausiu ir Perkančiajam subjektui pasiūlius sudaryti pirkimo sutartį, ši ūkio subjektų grupė įgytų tam 
tikrą teisinę formą. 

4.3. Pasiūlymo formoje (Apklausos sąlygų 2 Priede) tiekėjas turi nurodyti, kokius ir kokiai būsimos 
sutarties įvykdymo daliai (dalis procentais bendroje pasiūlymo kainoje) subtiekėjus / subteikėjus jis ketina 
pasitelkti, jei pasitelks.  

4.4. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, kad atitiktų finansinio, ekonominio, techninio 
ir (arba) profesinio pajėgumo reikalavimus, neatsižvelgiant į tai, kokio teisinio pobūdžio yra jų ryšiai. 

4.5. Jeigu tiekėjas remiasi kito ūkio subjekto pajėgumais, jis, teikdamas pasiūlymą privalo įrodyti 
Perkančiajam subjektui, kad vykdant sutartį tie ištekliai jam bus prieinami. Tam įrodyti tiekėjas turi pateikti 
pirkimo sutarčių ar kitų dokumentų nuorašus, kurie patvirtintų, kad tiekėjui kitų ūkio subjektų ištekliai bus 
prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį. Tokiomis pačiomis sąlygomis tiekėjų 
grupė gali remtis tiekėjų grupės dalyvių arba kitų ūkio subjektų pajėgumais. Jeigu ūkio subjektas 
pasiūlyme nėra nurodomas, šio ūkio subjekto pajėgumais remtis negalima. Jeigu pasiūlyme nurodytas 
ūkio subjektas netenkina jam keliamų reikalavimų, jis per Perkančiojo subjekto nustatytą terminą gali būti 
pakeičiamas reikalavimus atitinkančiu ūkio subjektu. 

4.6. Ūkio subjektų pasitelkimas nekeičia pagrindinio tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti 
sutarties įvykdymo. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti subtiekėjų deklaracijas dėl sutikimo būti 
subtiekėjais (užpildant Apklausos sąlygų 3 priede pateiktą formą). 

4.7. Perkantysis subjektas neriboja tiekėjų galimybės esminių užduočių atlikimui pasitelkti 
subtiekėjus ir (arba) tiekėjų grupės narius. 

4.8. Jei bendrą pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, reikiamus visų tiekėjų grupės narių dokumentus 
teikia tik ūkio subjektas, atstovaujantis tiekėjų grupei ir rengiantis bendrą pasiūlymą. 

4.9. Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama 
ne visa apimtimi, tiekėjas Perkančiajam subjektui įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę 
turintys asmenys. 
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4.10. Perkantysis subjektas bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti tiekėjų pateikti 
visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, atitiktį kvalifikacijos 
reikalavimams, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą. 

 
 

5. Pasiūlymų rengimo, pateikimo ir keitimo reikalavimai 
 

5.1. 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. 

5.2. Pasiūlymas turi būti pateiktas CVP IS priemonėmis iki  termino, nurodyto Apklausos sąlygų 
1.12.3. punkte. 

5.3. Pasiūlymas yra suprantamas kaip CVP IS priemonėmis pateiktų dokumentų ir duomenų 
visuma: 

5.3.1. užpildyta pasiūlymo forma (Apklausos sąlygų 2 Priedas). Į kainą turi būti įskaityti visi 
mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos; 

5.3.2. subtiekėjų deklaracijos dėl sutikimo būti subtiekėjais, jei dalyvis pasitelkia subtiekėjus 
(Apklausos sąlygų 3 priedas). Jei deklaraciją pasirašo ne subtiekėjo vadovas, kartu turi būti pateiktas 
įgaliojimas ar kitas dokumentas, pvz., pareigybės aprašymas, suteikiantis jam teisę pasirašyti 
deklaraciją; 

5.3.3. JVS skaitmeninė kopija (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė);  
5.3.4. įgaliojimas ar kitas dokumentas, pvz., pareigybės aprašymas, suteikiantis teisę pasirašyti 

tiekėjo pasiūlymą ir / ar kitus dokumentus (taikoma, kai pasiūlymą CVP IS kvalifikuotu elektroniniu parašu 
patvirtina ne tiekėjo vadovas, o kitas asmuo); 

5.3.5. Kita pirkimo dokumentuose prašoma informacija ir (ar) dokumentai. 
5.4. Perkamo objekto kaina turi būti pateikta eurais be PVM ir nurodant su PVM (PVM turi būti 

nurodomas atskirai) taip, kaip nurodyta pasiūlymo formoje (Apklausos sąlygų 2 Priedas) dviejų skaitmenų 
po kablelio tikslumu. Dujų skirstymo, perdavimo kainos bei jų dedamosios dalys ir akcizas yra 
reguliuojamos kainos, kurios tvirtinamos ir skelbiamos teisės aktų nustatyta tvarka, todėl pasiūlyme turi 
būti taikomos tuo metu galiojančios kainos. Galutinė pasiūlymo kaina – tai pasiūlymo kaina 12 
mėnesių dujų tiekimo laikotarpiui su PVM ir akcizu. Galutinė pasiūlymo kaina su PVM turi būti 
nurodyta ir žodžiais. Ši kaina yra skirta tik pasiūlymų įvertinimui ir palyginimui. 

5.5. PVM mokesčiai turi būti nurodomi atskirai. Ne Lietuvos Respublikoje registruoti tiekėjai privalo 
į pasiūlymo kainą įskaičiuoti visus privalomus mokesčius, išskyrus Lietuvoje taikomą PVM. Jeigu PVM 
suma nenurodoma, turi būti nurodytos priežastys, kodėl PVM netaikomas (pvz.: neapmokestinama, 0 
proc. PVM tarifas ir t. t.). Jei pasiūlymą teikia ne Lietuvos Respublikoje registruoti tiekėjai, kainas jie 
pateikia be PVM, užpildydami pasiūlymo formą (Apklausos sąlygų 2 Priedas) ir nenurodydami PVM. 

5.6. Jeigu pasiūlyme kaina bus nurodyta užsienio valiuta, ji bus perskaičiuojama eurais pagal 
Lietuvos banko nustatytą ir paskelbtą oficialų euro ir užsienio valiutos santykį paskutinę pasiūlymų 
pateikimo termino dieną. 

5.7. Tiekėjo pasiūlymas (įskaitant kvalifikaciją įrodančius dokumentus) bei kita korespondencija 
pateikiama lietuvių kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita kalba, turi būti pateiktas tinkamai 
patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą. Vertimas į lietuvių kalbą turi būtų patvirtintas vertėjo parašu, 
nurodytos vertėjo pareigos, vardas, pavardė ir patvirtintas vertimo biuro antspaudu. 

5.8. Pasiūlymas turi galioti iki laikotarpio, nurodyto Apklausos sąlygų 1.12.5. punkte. Jeigu 
pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek nustatyta pirkimo 
dokumentuose. 

5.9. Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, Perkantysis subjektas CVP IS priemonėmis turi teisę 
prašyti, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodytos datos. Tiekėjas gali atmesti tokį 
prašymą, neprarasdamas teisės į savo pasiūlymo galiojimo užtikrinimą, jei tokio buvo reikalauta. 

5.10. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. 
Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant 
kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti. Laikoma, kad tiekėjas pateikė daugiau kaip vieną 
pasiūlymą, jeigu tą patį pasiūlymą pateikė ir raštu (popierine forma, vokuose), ir naudodamasis CVP IS 
priemonėmis. 

5.11. Tiekėjui nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų 
pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus (-ūs) pasiūlymas (-ai) bus atmesti. 

5.12. Perkantysis subjektas turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. Apie naują pasiūlymų 
pateikimo terminą Perkantysis subjektas paskelbia CVP IS sistemoje. 
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5.13. Kol nesuėjo pasiūlymų pateikimo terminas, tiekėjas gali pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą 
neprarasdamas teisės į savo pasiūlymo galiojimo užtikrinimą (kai taikomas). Toks pakeitimas arba 
pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu Perkantysis subjektas jį gavo 
prieš pasiūlymų pateikimo terminą. 

5.14. Tiekėjai pasiūlyme (Apklausos sąlygų 2 Priedas) turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta 
informacija yra konfidenciali. Dokumentas (-i) su konfidencialia informacija CVP IS sistemoje turi būti 
pateiktas (-i) („prisegtas (-i)”) atskiru (-ais) failu (-ais), kiekvieno failo pavadinimas turi būti pavadintas 
taip, kad Perkančiajam subjektui būtų aišku, kad tai yra konfidenciali informacija, pvz.: „Konfidencialu. 
Įvykdytų sutarčių sąrašas“. Jeigu tiekėjas pasiūlymo formos lentelėje (Apklausos sąlygų 2 Priedas) 
nenurodys, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali, ir / arba dokumento (-ų) su 
konfidencialia informacija CVP IS sistemoje nepateiks („neprisegs”) atskiru (-ais) failu (-ais Perkantysis 
subjektas turės teisę visą pasiūlyme esančią informaciją atskleisti, Apklausos laimėjimo atveju – 
paviešinti. Jeigu Perkančiajam subjektui kyla abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos 
konfidencialumo, jis prašo tiekėjo įrodyti, kodėl nurodyta informacija yra konfidenciali. Jeigu tiekėjas per 
Perkančiojo subjekto nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos, nepateikia tokių 
įrodymų arba pateikia netinkamus įrodymus, laikoma, kad tokia informacija yra nekonfidenciali. 

5.15.  Perkantysis subjektas, Komisija, jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys, nepažeisdami 
įstatymų reikalavimų, negali tretiesiems asmenims atskleisti tiekėjo pateiktos informacijos, kurios 
konfidencialumą nurodė tiekėjas. Pasiūlyme nurodyta gamtinių dujų kaina, išskyrus jos (-ų) 
sudedamąsias dalis, nėra laikoma konfidencialia informacija. Dalyvių reikalavimu Perkantysis subjektas 
turi juos supažindinti su kitų dalyvių pasiūlymais, išskyrus tą informaciją, kurią dalyviai nurodė kaip 
konfidencialią. 

5.16. Informacija, kurios Lietuvos Respublikos įstatymai neįpareigoja viešai skelbti, tačiau kuri 
pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus yra laikoma vieša, negali būti laikoma 
konfidencialia. Jei tokia informacija ir bus nurodyta kaip konfidenciali, tokiu atveju  Perkantysis subjektas 
neprivalės laikytis konfidencialumo reikalavimų. 

5.17. Pasiūlymas privalo būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos 
Respublikos elektroninio parašo įstatymo nustatytus reikalavimus. Kvalifikuotu elektroniniu parašu 
tvirtinamas visas pasiūlymas. Tuo atveju, kai pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu pasirašo ne tiekėjo 
vadovas, o jo įgaliotas asmuo, kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas įgaliojimas, suteikiantis teisę 
pasirašiusiam asmeniui kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti pasiūlymą ir visus kitus su tuo 
susijusius dokumentus. Jeigu pasiūlymą sudarančius dokumentus (vieną ar kelis) pasirašo ne tiekėjo 
vadovas ar įgaliotas asmuo, kuriam suteikta teisė pasirašyti pasiūlymą kvalifikuotu elektroniniu parašu, 
tai kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas įgaliojimas, patvirtinantis pasirašančio asmens teisę pasirašyti 
atitinkamus dokumentus (dokumentą).  

5.18. Visi pasiūlyme pateikiami dokumentai turi būti pateikti elektronine forma, t. y. elektroninėmis 
priemonėmis tiesiogiai suformuoti dokumentai arba skaitmeninės dokumentų kopijos pateikiami 
prijungiant („prisegant“) juos prie pasiūlymo. Pateikiami dokumentai ar skaitmeninės dokumentų kopijos 
turi būti prieinami naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų formatus (pvz., 
*.pdf, *.jpg, *.doc ir kt.). 

5.19. Pateikiant dokumentus elektronine forma, t. y. tiesiogiai suformuojant elektroninėmis 
priemonėmis arba pateikiant skaitmenines dokumentų kopijas, ir pasiūlymą pasirašant kvalifikuotu 
elektroniniu parašu yra deklaruojama, kad dokumentų elektroninės formos arba dokumentų skaitmeninės 
kopijos yra tikros. Perkantysis subjektas pasilieka sau teisę prašyti dokumentų originalų. 

5.20. Tiekėjas prisiima visas išlaidas, susijusias su pasiūlymo rengimu ir įteikimu. Perkantysis 
subjektas nėra atsakingas ar įpareigotas dėl šių Tiekėjo išlaidų. Perkantysis subjektas neatsakys ir 
neprisiims šių išlaidų, nepriklausomai nuo to, kaip vyktų ir baigtųsi pirkimas. Perkantysis subjektas 
neatsako už elektros tiekimo, CVP IS sutrikimus ar už pavėluotai gautą pasiūlymą. 

5.21. Pasiūlymas yra laikomas gautu ir fiksuojamas pasiūlymo pateikimo laikas, kai yra 
pateikiamas CVP IS sistemoje. 

 
 

6. Pasiūlymų galiojimo užtikrinimo ir pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo 
reikalavimai 

 
6.1. Perkantysis subjektas nurodo, kad nereikalauja pasiūlymo galiojimo užtikrinimo . 
6.2. Perkantysis subjektas reikalauja, kad pirkimo sutarties sąlygų įvykdymas būtų užtikrinamas 

2000,00 Eur dydžio užstatu, pervedant jį į UAB „Ukmergės  autobusų parkas“ (įm. kodas 182770817) 
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sąskaitą LT054010042900090287 AB LUMINOR banke, arba neatšaukiama ir besąlygiška banko 

garantija, arba draudimo bendrovės laidavimo raštu 2000,00 Eur sumai. 

  6.3. Dalyvis, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, per 5 kalendorines dienas nuo pirkimo 

sutarties pasirašymo dienos privalės Perkančiajam subjektui pateikti deramai įformintą, atitinkančią 

Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, neatšaukiamą ir besąlygišką banko garantiją 

Perkančiajam subjektui priimtina forma bei visus ją lydinčius dokumentus (originalus) (toliau – garantija) 

arba draudimo bendrovės laidavimo raštą (kartu su tiekėjo įmokos draudimo bendrovei už jos laidavimo 

rašto išdavimą sumokėjimą patvirtinančiu dokumentu) Perkančiajam subjektui priimtina forma (toliau – 

laidavimo raštas), arba pervesti užstatą į 6.2 punkte nurodytą sąskaitą. Šalių sudaryta ir pasirašyta 

sutartis įsigalioja garantijos / laidavimo rašto ir įrodymo apie užstato sumokėjimą (toliau visi užtikrinimo 

būdai – sutarties įvykdymo užtikrinimas) Perkančiajam subjektui pateikimo dieną.  

6.4. Vėlesni pirkimo sutarties ar kitų su ja susijusių dokumentų pakeitimai ar papildymai neturės 

įtakos tiekėjo įsipareigojimų pagal sutarties sąlygų įvykdymo užstatu vykdytinumui ar apimčiai ir neatleis 

tiekėjo nuo pilnutinio įsipareigojimų pagal sutarties sąlygų įvykdymo užstatu vykdymo. Jei pirkimo 

sutarties įvykdymas užtikrinamas garantija / laidavimo raštu, vėlesni pirkimo sutarties ar kitų su ja 

susijusių dokumentų pakeitimai ar papildymai neturės įtakos banko /draudimo bendrovės įsipareigojimų 

pagal sutarties sąlygų įvykdymo garantiją / laidavimo raštą vykdytinumui ar apimčiai ir neatleis banko / 

draudimo bendrovės nuo pilnutinio įsipareigojimų pagal sutarties sąlygų įvykdymo garantiją / laidavimo 

raštą vykdymo. 

6.5. Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas – ne trumpiau nei iki 2020 m. vasario 01 d. 

6.6. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dalykas: bet koks tiekėjo prievolių pagal sutartį pažeidimas, 

dalinis ar visiškas jų nevykdymas ar netinkamas jų vykdymas. 

6.7. Garantijos / laidavimo rašto sumos išmokėjimo sąlygos ir tvarka: per 5 (penkias) darbo dienas 

nuo pirmo raštiško Perkančiojo subjekto pranešimo bankui / draudimo bendrovei apie tiekėjo pirkimo 

sutartyje nustatytų prievolių pažeidimą, dalinį ar visišką jų nevykdymą arba netinkamą vykdymą. Bankas 

/ draudimo bendrovė neturi teisės reikalauti, kad Perkantysis subjektas pagrįstų savo reikalavimą. 

Perkantysis subjektas pranešime bankui / draudimo bendrovei  nurodys, kad garantijos / laidavimo rašto 

suma jai priklauso dėl to, kad tiekėjas dalinai ar visiškai neįvykdė pirkimo sutarties sąlygų ar kitaip 

pažeidė pirkimo sutartį. 

6.8. Jei Perkantysis subjektas pasinaudoja sutarties įvykdymo užtikrinimu, tiekėjas, siekdamas 

toliau vykdyti sutartį, privalo per 10 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie pasinaudojimą sutarties 

įvykdymo užtikrinimu išsiuntimo dienos pateikti Perkančiajam subjektui naują pirkimo sutarties sąlygų  

įvykdymo užtikrinimą šių pirkimo sąlygų 6.2 punkte numatytai sumai. 

 
7. Pirkimo dokumentų paaiškinimas ir patikslinimas 

 
7.1. Pirkimo dokumentai paaiškinami, patikslinami tik CVP IS priemonėmis. 
7.2. Visi atsakymai į tiekėjų pateiktus klausimus skelbiami viešai CVP IS, ten pat, kur buvo paskelbti 

pirminiai pirkimo dokumentai kartu su skelbimu apie pirkimą. 
7.3. Perkantysis subjektas atsako į tiekėjo prašymą paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus, jei 

prašymas paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus yra gautas iki termino, nurodyto Apklausos sąlygų 
1.12.1. punkte. Atsakymas siunčiamas taip, kad tiekėjas jį gautų iki termino, nurodyto Apklausos sąlygų 
1.12.2. punkte. 

7.4. Jei pirkimo dokumentų paaiškinimas (patikslinimas), vadovaujantis protingumo kriterijumi, 
objektyviai reikalauja daugiau laiko, nei buvo nustatyta pasiūlymui parengti ir pateikti,  Perkantysis 
subjektas pasiūlymų pateikimo terminą nukelia vėlesniam laiku, per kurį tiekėjai, rengdami pasiūlymus, 
galėtų atsižvelgti į šiuos paaiškinimus (patikslinimus). Apie pasiūlymų pateikimo termino nukėlimą 
paskelbiama viešai CVP IS, ten pat, kur buvo paskelbti pirkimo dokumentai. 

7.5. Perkantysis subjektas, atsakydama (-as) į tiekėjų prašymus paaiškinti Apklausos sąlygas, 
paaiškindama (-as) ar patikslindama (-as) pirkimo dokumentus, garantuoja užtikrinti tiekėjų 
anonimiškumą, t. y. užtikrina, kad tiekėjas nesužinotų kitų pirkimo procedūrose dalyvaujančių tiekėjų 
pavadinimų ir kitų rekvizitų. 

7.6. Perkantysis subjektas susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų nerengs. 
 

8. Pasiūlymų šifravimas 
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8.1. Tiekėjas elektroniniu būdu CVP IS priemonėmis teikiamą pasiūlymą gali užšifruoti. 

Instrukciją, kaip tiekėjas gali užšifruoti elektroniniu būdu CVP IS priemonėmis teikiamą pasiūlymą, 
galima rasti Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainėje 
http://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/uzsifravimo_instrukcija.pdf. 

8.2. Tiekėjas, nusprendęs pateikti užšifruotą pasiūlymą, turi: 
8.2.1. ne vėliau nei iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, nurodytos Apklausos sąlygų 

1.12.3 punkte, naudodamasis CVP IS priemonėmis pateikti užšifruotą pasiūlymą – užšifruoti visus 
prijungiamus („prisegamus“) pasiūlymo dokumentus – ir užpildytą (-as) pasiūlymo formą, parengtą pagal 
šių Apklausos sąlygų 2 priedą, ir kitus dokumentus arba užšifruoti tik prijungiamus („prisegamus“) 
pasiūlymo dokumentus, kuriuose nurodyta pasiūlymo kaina – užpildytą pasiūlymo formą, parengtą pagal 
šių Apklausos sąlygų 2 priedą; 

8.2.2. suėjus pasiūlymų pateikimo terminui, nurodytam Apklausos sąlygų 1.12.3 punkte, bet 
ne vėliau nei iki vokų atplėšimo procedūros (posėdžio) pradžios, nurodytos Apklausos sąlygų 
1.12.4 punkte, CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateikti slaptažodį, su kuriuo Perkantysis 
subjektas galės iššifruoti tiekėjo pateiktą užšifruotą pasiūlymą – „išskleisti“ tiekėjo prijungtus („prisegtus“) 
pasiūlymo dokumentus (toliau – slaptažodis).  

8.3. Tiekėjui užšifravus elektroniniu būdu CVP IS priemonėmis teikiamą pasiūlymą ir iki vokų 
atplėšimo procedūros (posėdžio) pradžios Perkančiajam subjektui dėl jo paties kaltės nepateikus 
slaptažodžio arba pateikus neteisingą slaptažodį, kuriuo naudodamasi Perkantysis subjektas negalėjo 
iššifruoti pasiūlymo –„išskleisti“ tiekėjo prijungtų („prisegtų“) pasiūlymo dokumentų, tai: 

8.3.1. jei tiekėjas užšifravo visą elektroniniu būdu CVP IS priemonėmis teikiamą pasiūlymą – visus 
prijungiamus („prisegamus“) pasiūlymo dokumentus – pasiūlymas bus laikomas nepateiktu ir 
nevertinamas; 

8.3.2. jei tiekėjas užšifravo tik prijungiamus („prisegamus“) pasiūlymo dokumentus, kuriuose 
nurodyta pasiūlymo kaina – tik užpildytą  pasiūlymo formą, parengtą pagal šių Apklausos sąlygų 2 priedą, 
o kitus pasiūlymo dokumentus pateikė neužšifruotus – Perkantysis subjektas tiekėjo pasiūlymą atmes 
kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (tiekėjas nepateikė pasiūlymo kainos). 

8.4. Iškilus CVP IS techninėms problemoms, kai tiekėjas neturi galimybės pateikti Perkančiajam 
subjektui slaptažodžio CVP IS susirašinėjimo priemonėmis, tiekėjas turi teisę slaptažodį Perkančiajam 
subjektui pateikti kitomis priemonėmis pasirinktinai: Perkančiojo subjekto oficialiu elektroniniu paštu, 
faksu arba raštu. Tokiu atveju tiekėjas turėtų būti aktyvus ir įsitikinti, kad pateiktas slaptažodis laiku 
pasiekė adresatą (pavyzdžiui, susisiekęs su Perkančiuoju subjektu oficialiu jos telefonu ir (arba) kitais 
būdais). Tiekėjas pateikti slaptažodį ne CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gali tik tuo atveju, jeigu buvo 
užfiksuotos techninės problemos (techninė problema – tai nustatytas CVP IS sutrikimas, dėl kurio 
daugiau nei 10 registruotų naudotojų (skirtingose organizacijose) negali vykdyti būtinų funkcijų, t. y. 
neįmanoma prisijungti prie CVP IS (https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/), neveikia CVP IS susirašinėjimo 
funkcija, neatsidaro pasiūlymų pateikimo langas, ar kitas būtinų funkcijų sutrikimas ir informacija apie 
CVP IS sutrikimą yra paskelbta Viešųjų pirkimų tarnybos internetinėje svetainėje (http://vpt.lrv.lt)). 

 
9. Susipažinimas su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais 

 
9.1. Pradinis susipažinimas su elektroninėmis priemonėmis gautais pasiūlymais vyks Apklausos 

sąlygų 1.12.4. punkte nurodytu laiku Perkančiojo subjekto patalpose, esančiose Deltuvos g. 33 
Ukmergėje. 

9.2. Tiekėjai negali dalyvauti pradinio susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais 
procedūroje, Komisijos posėdžiuose, kuriuose atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo 
procedūros. Komisijos posėdžiuose stebėtojai dalyvauti nekviečiami. 

 
 

10. Pasiūlymų nagrinėjimas, vertinimas ir palyginimas 
 

10.1. Tiekėjas nuo pasiūlymo pateikimo momento yra laikomas dalyviu ir bus laikomas 
suinteresuotu dalyviu tol, kol jo pasiūlymas Komisijos sprendimu nebus atmestas, o jei bus atmestas – 
tol, kol nesibaigs sprendimo dėl pasiūlymo atmetimo apskundimo terminas.  

10.2. Komisija pasiūlymus nagrinėja, vertina ir palygina šia tvarka: 
10.2.1. Komisija tikrina dalyvių pateiktą informaciją, liudijančią jų kvalifikaciją bei priima sprendimą 

dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio dalyvio atitikties reikalavimams ir kiekvienam iš jų ne vėliau nei per 3 

http://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/uzsifravimo_instrukcija.pdf
http://vpt.lrv.lt)/
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(tris) darbo dienas raštu praneša apie šio patikrinimo rezultatus, pagrįsdama priimtus sprendimus. Teisę 
dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie dalyviai, kurie atitinka  Perkančiojo subjekto keliamus 
reikalavimus; 

10.2.2. nagrinėja, vertina dalyvių pateiktų pasiūlymų, jų kainų atitikimą pirkimo dokumentuose ir PĮ 
nustatytiems reikalavimams ir palygina dalyvių pateiktus pasiūlymus; 

10.2.3. įvertina ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio dalyvio aktualius dokumentus, 
patvirtinančius jo pašalinimo pagrindų nebuvimą, atitiktį kvalifikacijos reikalavimams. Jeigu dalyvis, kurio 
buvo paprašyta pateikti aktualius dokumentus, patvirtinančius jo pašalinimo pagrindų nebuvimą, atitiktį 
kvalifikacijos reikalavimams, šių dokumentų nepateikia ar pateikia netikslius duomenis ir Perkančiojo 
subjekto prašymu jų nepatikslina, ar Perkantysis subjektas nustato, jog dalyvis atitinka bent vieną iš 
pirkimo dokumentuose nustatytų pašalinimo pagrindų ar dalyvio kvalifikacija neatitinka Apklausos 
dokumentuose nustatytų reikalavimų, tokiu atveju Perkantysis subjektas įvertina kito ekonomiškai 
naudingiausią pasiūlymą pateikusio dalyvio aktualius dokumentus, patvirtinančius jo pašalinimo pagrindų 
nebuvimą, atitiktį kvalifikacijos reikalavimams; 

10.2.4. atsižvelgiant į pasiūlymų ekonominį naudingumą, nustato pasiūlymų eilę (išskyrus atvejus, 
kai pasiūlymą pateikia tik vienas tiekėjas). Tais atvejais, kai kelių dalyvių pasiūlymų ekonominis 
naudingumas yra vienodas, sudarant pasiūlymų eilę, pirmesnis į šią eilę įrašomas dalyvis, kurio 
pasiūlymas pateiktas anksčiausiai. 

10.3. Nagrinėjant dalyvio pateiktą pasiūlymą ir nustačius, kad tiekėjas pateikė netikslius, 
neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis patvirtinančius jo pašalinimo pagrindų nebuvimą, 
atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, ar šių dokumentų ar duomenų trūksta, bei kilus kitiems pasiūlymų 
nagrinėjimo neaiškumams, laikomasi šių sąlygų: 

10.3.1. Perkantysis subjektas raštu, nepažeisdamas lygiateisiškumo ir skaidrumo principų, prašo 
dalyvio tokius dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti per jo nustatytą protingą 
terminą; 

10.3.2. dalyvis iki Perkančiojo subjekto nustatyto termino pabaigos raštu privalo atsakyti į prašymą 
ir patikslinti, papildyti arba paaiškinti pasiūlymą, kaip reikalauja Perkantysis subjektas; 

10.3.3. tikslinami, papildomi, paaiškinami ir pateikiami nauji gali būti tik dokumentai ar duomenys, 
nesusiję su pirkimo objektu, jo techninėmis charakteristikomis, pirkimo sutarties vykdymo sąlygomis ar 
pasiūlymo kaina, pvz.: dokumentai dėl dalyvio pašalinimo pagrindų nebuvimo, dėl atitikties kvalifikacijos 
reikalavimams, dalyvio įgaliojimas asmeniui pasirašyti pasiūlymą, jungtinės veiklos sutartis ir pan.; 

10.3.4. kiti dalyvio pasiūlymo dokumentai ar duomenys gali būti tikslinami, pildomi ir paaiškinami 
(negali būti pateikiami nauji dokumentai ar duomenys). Tikslinant, pildant ir paaiškinant šiuos 
dokumentus ir duomenis neleidžiama pakeisti pasiūlymo esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų 
pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo 
dokumentų reikalavimus; 

10.3.5. pasiūlymų vertinimo metu radus pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, per 
Perkančiojo subjekto nurodytą terminą dalyvio raštu prašoma ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines 
klaidas, nekeičiant pradinio susipažinimo su pasiūlymais metu užfiksuotos kainos. Taisydamas 
pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, dalyvis gali taisyti kainos sudedamąsias dalis, tačiau neturi 
teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis; 

10.3.6. Perkantysis subjektas gali reikalauti, kad dalyvis pagrįstų pasiūlyme nurodytą pasiūlymo 
kainą, jeigu ji atrodo neįprastai maža. Pasiūlyme nurodyta pasiūlymo kaina visais atvejais laikoma 
neįprastai maža, jeigu ji yra 30 ir daugiau procentų mažesnė už visų dalyvių, kurių pasiūlymai neatmesti 
dėl kitų priežasčių ir kurių pasiūlyta kaina neviršija pirkimui skirtų lėšų, nustatytų ir užfiksuotų  Perkančiojo 
subjekto rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, pasiūlytų kainų aritmetinį 
vidurkį. Perkantysis subjektas, siekdamas kad neįprastai mažos kainos būtų pagrįstos, vadovaujasi PĮ 
66 straipsnio nuostatomis. 

10.4. Perkantysis subjektas gali nevertinti viso dalyvio pasiūlymo, jeigu patikrinęs jo dalį nustato, 
kad pasiūlymas, vadovaujantis Apklausos sąlygų, VPĮ arba PĮ reikalavimais, turi būti atmetamas, t. y. 
pasiūlymas yra netinkamas arba nepriimtinas. 

10.5. Ekonomiškai naudingiausiu pirkimo pasiūlymu laikomas mažiausios kainos pasiūlymas. 
10.6. Tuo atveju, jei Apklausos dalyvis pateiktame pasiūlyme gamtinių dujų tiekimo kainą 

pateikė nurodydamas kainos skaičiavimo formulę, skaičiuojant pasiūlymo gamtinių dujų kainą, 
bus naudojama paskutinio mėnesio, einančio prieš pasiūlymo pateikimo terminą, paskutinės 
darbo dienos formulės dedamosios reikšmės. 

10.7. Pasiūlymuose nurodytos kainos ir įkainiai bus vertinami eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos ir 
įkainiai nurodyti užsienio valiuta, jie bus perskaičiuojami eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą 
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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. 

10.8. Vertinamos bus žodžiais nurodytos galutinės pasiūlymų kainos su PVM. Jeigu galutinė 
pasiūlymo kaina nebus nurodyta žodžiais, vertinama bus skaičiais nurodyta galutinė pasiūlymo kaina. 
Jei teikėjui PVM netaikomas, tai vertinant pasiūlymą, prie jo pasiūlytos kainos tik vertinimo tikslais bus 
priskaičiuotas PVM. 

 
11. Pasiūlymų atmetimo priežastys 

 
11.1. Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu: 
11.1.1. pasiūlymas neatitinka Apklausos dokumentuose nustatytų reikalavimų ir sąlygų; 
11.1.2. dalyvis yra pašalintas vadovaujantis Apklausos sąlygų 3.4 punkte nustatytais tiekėjų 

pašalinimo pagrindais; 
11.1.3. dalyvis neatitinka Apklausos sąlygų 3.6 punkte nustatytų kvalifikacijos reikalavimų; 
11.1.4. dalyvis per Perkančiojo subjekto nustatytą terminą nepatikslino, nepapildė, nepaaiškino 

informacijos, kaip nurodyta Apklausos sąlygų 10.3 punkte; 
11.1.5. pasiūlyme pasiūlyta kaina yra per didelė ir Perkančiajam subjektui nepriimtina. Laikoma, 

kad pasiūlyta kaina yra per didelė ir nepriimtina, jeigu ji viršija Perkančiojo subjekto pirkimui skirtas lėšas, 
nustatytas ir užfiksuotas Perkančiojo subjekto rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo 
procedūrą. Jeigu ekonomiškai naudingiausiame pasiūlyme nurodyta kaina yra per didelė ir nepriimtina ir 
Perkantysis subjektas Apklausos dokumentuose nėra nurodęs  pirkimui skirtų lėšų, kiti pasiūlymų eilėje 
esantys pasiūlymai laimėjusiais negali būti nustatyti; 

11.1.6. Komisija, išnagrinėjusi dalyvio pagal Apklausos sąlygų 10.3.6 punktą pateiktus dokumentus 
nustato, kad dalyvis nepateikė tinkamų pasiūlytos neįprastai mažos kainos pagrįstumo įrodymų. 

11.2.Perkantysis subjektas gali nuspręsti nesudaryti pirkimo sutarties su ekonomiškai 
naudingiausią pasiūlymą pateikusiu dalyviu, jeigu paaiškėja, kad pasiūlymas neatitinka PĮ 29 straipsnio 
2 dalies 2 punkte nurodytų aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų. 

 
 

12. Pasiūlymų eilė ir laimėtojo nustatymas 
 
12.1. Nedelsdama išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato 

pasiūlymų eilę ir laimėjusį pasiūlymą bei priima sprendimą dėl pirkimo sutarties sudarymo. 
12.2. Perkančiojo subjekto neatmesti pasiūlymai vertinami pagal ekonominio naudingumo 

(kainos) kriterijų eurais su PVM. Pasiūlymų eilė sudaroma kainų didėjimo tvarka. Į pasiūlymų eilę 
įtraukiami tie tiekėjai, kurių pasiūlymai atitiko Apklausos sąlygose nustatytus reikalavimus. Tais atvejais, 
kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas 
laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių Apklausos sąlygų nustatytą tvarką. 

12.3. Perkantysis subjektas, vadovaudamasis  PĮ 68 straipsnio 1 dalies reikalavimais, dalyviams 
ne vėliau kaip per 5 darbo dienas raštu CVP IS priemonėmis praneša apie priimtą sprendimą nustatyti 
laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma pirkimo sutartis. Dalyviams, kurių pasiūlymai neįrašyti į šią 
pasiūlymų eilę, kartu su pranešimu apie nustatytą eilę ir laimėjusį pasiūlymą, raštu CVP IS priemonėmis 
pranešama ir apie jų pasiūlymų atmetimo priežastis. Jei bus nuspręsta nesudaryti pirkimo sutarties, 
minėtame pranešime nurodomos tokio sprendimo priežastys. 

12.4. Komisija, gavusi suinteresuoto dalyvio raštu pateiktą prašymą, ne vėliau nei per 15 dienų nuo 
jo gavimo dienos išsamiai pateikia šią informaciją: 

12.4.1. dalyviui, kurio pasiūlymas nebuvo atmestas – laimėjusio pasiūlymo charakteristikas ir 
santykinius pranašumus, dėl kurių šis pasiūlymas buvo pripažintas geriausiu, taip pat šį pasiūlymą 
pateikusio dalyvio pavadinimą; 

12.4.2. dalyviui, kurio pasiūlymas buvo atmestas – pasiūlymo atmetimo priežastis. 
12.5. Apklausos sąlygų 12.3 ir 12.4 punktuose nurodytais atvejais Perkantysis subjektas neteikia 

informacijos, jeigu jos atskleidimas prieštarauja informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės 
aktams arba visuomenės interesams, pažeidžia teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba 
turi neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai. 

12.6. Pirkimo sutartis sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigė 5 dienų sutarties 
sudarymo atidėjimo terminas, kuris prasideda nuo pranešimo apie sprendimą nustatyti laimėjusį 
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pasiūlymą išsiuntimo iš Perkančiojo subjekto suinteresuotiems pirkimo dalyviams dienos. Atidėjimo 
terminas netaikomas, kai vienintelis suinteresuotas dalyvis yra tas, su kuriuo sudaroma pirkimo sutartis.. 

12.7. Dalyvis, kurio pasiūlymas nustatytas laimėjęs, sudaryti pirkimo sutartį kviečiamas  raštu ir 
jam nurodomas laikas, iki kada jis turi sudaryti pirkimo sutartį. 

12.8. Jeigu dalyvis, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu atsisako ją sudaryti arba 
nepateikia Apklausos sąlygose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinančio 
dokumento (jei reikalaujama Apklausos sąlygose), arba iki  Perkančiojo subjekto nurodyto laiko 
nepasirašo pirkimo sutarties, arba atsisako sudaryti pirkimo sutartį Apklausos dokumentuose 
nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju Perkantysis 
subjektas siūlo sudaryti pirkimo sutartį dalyviui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pirkimo pasiūlymų eilę 
yra pirmas po dalyvio, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį, jeigu tenkinamos PĮ 68 straipsnio 1 dalyje 
išdėstytos sąlygos. 

 
 

13. Pretenzijų ir skundų nagrinėjimo tvarka 
 

13.1. Pretenzijos pateikiamos ir ginčai nagrinėjami PĮ nustatyta tvarka. Tiekėjo teisės ginčyti 
Perkančiojo subjekto veiksmus ar priimtus sprendimus reglamentuotos PĮ VII skyriuje. 

 
 

14. Pirkimo sutarties sąlygos, jos sudarymas, keitimas ir nutraukimas  
 
14.1. Sudaroma pirkimo sutartis turi atitikti laimėjusio dalyvio pasiūlymą ir pirkimo dokumentus. 

Sutartyje turi būti numatytos visos  PĮ 95 straipsnio reikalavimus atitinkančios nuostatos. 
14.2. Pirkimo sutarties projektą rengia ir teikia derinimui tiekėjas, kurio pasiūlymas paskelbtas 

laimėjusiu pasiūlymu ir su kuriuo nusprendžiama sudaryti pirkimo sutartį. 
14.3. Tiekėjas įsipareigoja tiekti gamtines dujas ir teikti jų perdavimo bei skirstymo paslaugas, o 

Perkantysis subjektas – vartoti gamtines dujas pirkimo sutartyje nurodytais kiekiais ir terminais bei 
apmokėti už dujas ir suteiktas paslaugas pirkimo sutartyje nustatyta tvarka. 

14.4. Dujų tiekimas turi atitikti galiojančių Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų ir 
techninėje specifikacijoje (Apklausos sąlygų 1 Priedas) nurodytus reikalavimus. 

14.5. Gamtinių dujų kaina Perkančiajam subjektui apskaičiuojama pagal tiekėjo pasiūlyme (priedas 
Nr. 2) nurodytus formulę arba fiksuotą kainą,  Sutarties galiojimo laikotarpiu formulės dedamosios negali 
būti keičiamos. 

14.6. Pasikeitus PVM ir (ar) akcizui gamtinėms dujoms, įsigaliojus naujoms reguliuojamoms 
kainoms ar jų dedamosioms, pirkimo sutartyje nurodyta gamtinių dujų kaina gali būti perskaičiuojama 
tokiu pat santykiu, kokiu pasikeičia PVM, reguliuojamos kainos ar jų dedamosios ir (ar) akcizo tarifas. 
Pasikeitus PVM mokesčiui ir (ar) akcizui gamtinėms dujoms, įsigaliojus naujoms reguliuojamoms 
kainoms ar jų dedamosioms, gamtinių dujų kaina bus perskaičiuojama nuo įstatymo dėl PVM mokesčio, 
naujų reguliuojamų kainų ar jų dedamųjų  įsigaliojimo dienos ir (ar) akcizų įstatymo pakeitimo įsigaliojimo 
dienos. Šiais atvejais kainų perskaičiavimas neįforminamas raštišku šalių susitarimu, visi pakeitimai 
nurodomi pateiktoje sąskaitoje faktūroje. 

14.7. Gamtinių dujų skirstymo, perdavimo, gamtinių dujų tiekimo saugumo (SGDT) 
dedamosios ar jų dydžiai pirkimo sutartyje nustatomi ir apskaičiuojami pagal juos 
reglamentuojančius aktualios redakcijos teisės aktus. 

14.8. Atsiskaitymo už suvartotas gamtines dujas mokėjimo tvarka: 
14.8.1. tiekėjas PVM sąskaitą faktūrą už patiektas dujas ir suteiktas jų perdavimo ir skirstymo 

paslaugas per ataskaitinį laikotarpį Perkančiajam subjektui pateikia iki 7-os po ataskaitinio laikotarpio 
kalendorinės dienos; 

14.8.2. Perkantysis subjektas už dujas ir suteiktas jų perdavimo ir skirstymo paslaugas per 
ataskaitinį laikotarpį moka  iki paskutinės po ataskaitinio laikotarpio kalendorinės dienos pagal tiekėjo 
pateiktą PVM sąskaitą faktūrą.  

14.9. Šalių atsakomybė: 
14.9.1. Perkantysis subjektas, nesumokėjęs už dujas ir suteiktas jų perdavimo ir skirstymo 

paslaugas pirkimo sutartyje nustatytais terminais, moka tiekėjui  0,03 proc. dydžio delspinigius  nuo laiku 
nesumokėtos sumos be PVM už kiekvieną pradelstą dieną; 
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14.9.2. tiekėjas, nesumokėjęs už Perkančiojo subjekto ilgalaikių pajėgumų ribojimą pirkimo 
sutartyje numatytais terminais, moka  Perkančiajam subjektui 0,03 proc. dydžio delspinigius nuo laiku 
nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną. 

14.10. Ne vėliau negu sutartis pradedama vykdyti ir vėliau, sutarties galiojimo metu, tiekėjas 
privalo Perkančiajam subjektui pranešti tuo metu žinomų ar ketinamų ateityje pasitelkti subtiekėjų 
pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. 

14.11. Subtiekėjų keitimas vietomis tarp sutartyje numatytų subtiekėjų ar didesnės (mažesnės) 
įsipareigojimų dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam sutartyje numatytam subtiekėjui galimas 
tik tiems įsipareigojimams, kuriems tiekėjas pasiūlyme buvo numatęs perduoti subtiekėjams ir tik gavus 
Perkančiojo subjekto sutikimą. Sutarties galiojimo metu ketinant pasitelkti papildomus subtiekėjus, 
pastarieji turi būti ne mažesnės kvalifikacijos nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose ir neturėti 
Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnyje nurodytų subtiekėjo pašalinimo pagrindų 
(jei buvo reikalaujama). 

14.12. Sutarties galiojimo metu papildomų subtiekėjų pasitelkimas arba sutartyje numatytų 
subtiekėjų atsisakymas galimas tik gavus Perkančiojo subjekto sutikimą ir vadovaujantis PĮ nuostatomis. 

14.13. Preliminarus dujų tiekimo laikotarpis – 12 mėnesių nuo dujų tiekimo pradžios. Orientacinė 
dujų tiekimo pradžia – įsigaliojus sutarčiai, bet ne anksčiau nei 2019 m. sausio 01 d. Tiksli dujų tiekimo 
pradžia šalių bus aptarta pasirašant sutartį. Dujų tiekimo laikotarpis tęsiasi tol, kol sunaudotas dujų kiekis 
pasiekia maksimalų dujų kiekį (preliminaras dujų tiekimo laikotarpio dujų kiekį padidinus 20 procentų) 
(toliau – maksimalus dujų kiekis), bet ne ilgiau nei iki 2020 m.vasario 01 d. 07.00 val. arba kai Perkančiojo 
subjekto išpirkta sutarties vertė pasiekia preliminarią sutarties kainą be PVM, bet ne ilgiau nei iki 2020 
m. vasario 01 d. 07.00 val., priklausomai nuo to, kuri sąlyga atsiranda anksčiau. 

14.14. Sutartis baigiasi, atsiradus bent vienai aplinkybei: 
14.14.1. pasibaigus dujų tiekimo laikotarpiui, Perkančiajam subjektui atsiskaičius su tiekėju už 

sunaudotas dujas ir kai sutarties šalys tinkamai įvykdo visas iš sutarties kylančias prievoles; 
14.14.2. kai šalys sutaria sutartį nutraukti arba sutartis nutraukiama įstatymu ar sutartyje 

nustatytais atvejais. 
14.15. Sutarties nutraukimo tvarka: 
14.15.1. pirkimo sutartis gali būti nutraukta šalių susitarimu, o neįvykdytų finansinių įsipareigojimų 

atžvilgiu – visiškai juos įvykdant; 
14.15.2. šalis gali vienašališkai nutraukti pirkimo sutartį prieš 30 dienų apie pirkimo sutarties 

nutraukimą įspėjusi kita šalį, jeigu kita pirkimo sutarties šalis nevykdo ar netinkamai vykdo įsipareigojimus 
ir tai yra esminis pirkimo sutarties pažeidimas. Esminis pirkimo sutarties pažeidimas – praleistas 
prievolės įvykdymo terminas ir (ar) šalies prievolės per papildomai nustatytą terminą nevykdymas. 

14.16. Ginčų sprendimo tvarka. Ginčai, kylantys dėl šios pirkimo sutarties vykdymo, sprendžiami 
šalių tarpusavio susitarimu arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka. 

14.17. Pirkimo sutarties galiojimas. Pirkimo sutartis įsigalioja nuo 2019 m. sausio mėn. 01 d. 7.00 
val. ir galioja 12 mėnesių iki 2020 m. sausio mėn. 01 d. 7.00 val.  Jeigu pirkimo sutarties terminui 
pasibaigus kuri nors iš šalių nėra pilnai įvykdžiusi savo įsipareigojimų, tai pirkimo sutartis galioja iki 
visiško šios šalies įsipareigojimo įvykdymo. 

14.18. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos, vadovaujantis 
PĮ 97 straipsnyje įtvirtintomis nuostatomis, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus 
nebūtų pažeisti PĮ 29 straipsnyje numatyti principai ir tikslai. 

14.19. Perkančiojo subjekto įgaliotas asmuo, atsakingas už sutarties vykdymą, sutarties pakeitimų 
paskelbimą, – vyr. buhalterė Elvyra Deviatnikovienė, tel. +370 612 40625 el. paštas: 
vyr.buhaltere@ukmergesautobusai.lt. 

 
 

15. Baigiamosios nuostatos 
 

15.1. Tais atvejais, kai šio pirkimo organizavimo ir vykdymo nuostatos, sąlygos, procedūros 
neaprašytos Apklausos sąlygose, privaloma vadovautis PĮ (aktualia redakcija). 
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1 priedas 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

 
GAMTINĖS DUJOS, NAUDOJAMOS KAIP TRANSPORTO PRIEMONIŲ DEGALAI IR PATALPŲ 

ŠILDYMUI.  JŲ PERDAVIMO IR SKIRSTYMO PASLAUGOS 
 

1. Pirkimo objektas – gamtinės dujos (toliau – Prekė). 
2. Pirkimo objekto apibūdinimas – perkamos gamtinės dujos (įskaitant jų tiekimą, skirstymą ir 

perdavimą, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatyme). 
3. Bendrieji reikalavimai: 
3.1. tiekiamų gamtinių dujų kokybė ir kiti parametrai turi atitikti galiojančius Lietuvos Respublikos 

ir Europos Sąjungos standartus ir kitų galiojančių teisės aktų reikalavimus; 
3.2. gamtinių dujų apskaita vykdoma įrengtomis dujų kiekio matavimo priemonėmis, o sunaudotas 

dujų kiekis apskaitomas vieną kartą per mėnesį; 
3.3. dujų pristatymo vieta – Perkančiojo subjekto dujų sistemos prijungimo prie skirstymo 

sistemos taškas, kuriame baigiasi dujų skirstymas skirstomuoju dujotiekiu ir kuriame tiekėjas pateikia 
Prekes Perkančiajam subjektui. Prekės bus tiekiamos į dujų pristatymo vietą, kurios adresas Deltuvos 
g.33, Ukmergė. 

3.4. Perkančiajam subjektui paprašius, teikti informaciją apie tiekiamų gamtinių dujų sudėtį, tankį 
ir viršutinį gamtinių dujų šilumingumą; 

3.5. nedelsiant pranešti Perkančiajam subjektui apie avarijas bei gedimus ir dujų skirstymo 
technologinio režimo pažeidimus, jei dėl šių pažeidimų yra apribojamas gamtinių dujų tiekimas į 
Perkančiojo subjekto pristatymo vietą; 

4. Prekių kiekis – gamtinių dujų kiekis pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu, nurodytas techninės 
specifikacijos 2 lentelėje. Šis planuojamas įsigyti gamtinių dujų kiekis yra preliminarus. Numatytas 
gamtinių dujų kiekis sutarties vykdymo metu galės būti mažinamas ar didinamas ne daugiau kaip 20 
(dvidešimt) procentų.  

5. Ilgalaikiai pajėgumai MWh/parą/metams – 5,6 (penki ir šešios dešimtosios) 

MWh/parą/metams. 

6. Vartojimo pajėgumai – 7,7 (septyni ir septynios dešimtosios) MWh/parą/metams. 
7. Perkančiojo subjekto preliminarus gamtinių dujų, naudojamų autobusų kurui, suvartojimo 

grafikas ketvirčiais ir mėnesiais: 
1 lentelė 

2019 metams reikalingas dujų kiekis, MWh 

I ketvirtis II ketvirtis III ketvirtis IV ketvirtis 

Sausis 115 balandis 110 liepa 99 spalis 115 

Vasaris 115 gegužė 98 rugpjūtis 99 lapkritis 120 

Kovas 115 birželis 99 rugsėjis 109 gruodis 125 

Iš viso: 345 Iš viso: 307 Iš viso: 307 Iš viso: 360 

Iš viso: 1319 

 
 
8. Perkančiojo subjekto preliminarus gamtinių dujų, naudojamų patalpų šildymui,  suvartojimo 

grafikas ketvirčiais ir mėnesiais: 
2 lentelė 

2019metams reikalingas dujų kiekis, MWh 

I ketvirtis II ketvirtis III ketvirtis IV ketvirtis 

Sausis 15 balandis 10 liepa 1 spalis 5 

Vasaris 15 gegužė 2 rugpjūtis 1 lapkritis 10 

Kovas 15 birželis 1 rugsėjis 1 gruodis 15 

Iš viso: 45 Iš viso: 13 Iš viso: 3 Iš viso: 30 

Iš viso: 91 
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Bendras naudojamų dujų kiekis – 1410 MWh. 
 
9. Gamtinių dujų techniniai rodikliai: 

9.1. Reikalavimai gamtinių dujų kokybei: 
9.2. dujų drėgnumo rasos taškas neturi būti aukštesnis už dujų temperatūrą; 
9.3. skystos fazės vandens ir angliavandenilių kiekis dujose neleistinas; 
9.4. dujų temperatūra turi būti ne žemesnė už -150 C ir ne aukštesnė už 500 C; 
9.5. dujų sudėtis ir kokybė, nustatoma dujų priėmimo vietose, turi atitikti Lietuvos Respublikos 

energetikos ministro 2013 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 1-194 „Dėl gamtinių dujų kokybės reikalavimų  
patvirtinimo“ (aktuali redakcija) patvirtintus Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus dujų kokybės 
reikalavimus, kol teisės aktai nenumato kitaip. 
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2 priedas 
Herbas arba prekių ženklas 

(Tiekėjo pavadinimas) 

 
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, 

juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas) 

 
 

PASIŪLYMAS  
 DĖL GAMTINIŲ DUJŲ, JŲ   PERDAVIMO IR SKIRSTYMO PASLAUGŲ PIRKIMO 

 
_____________ 

(Data) 
______________ 

(Sudarymo vieta) 
 

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja 
ūkio subjektų grupė, surašomi visi 
dalyvių pavadinimai 

 

Tiekėjo įmonės kodas, PVM mokėtojo 
kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų 
grupė, surašomi visi dalyvių kodai 

 

Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio 
subjektų grupė, surašomi visi dalyvių 
adresai 

 

Tiekėjo atsiskaitomosios sąskaitos 
numeris, bankas, banko kodas 

 

Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, 
pavardė, pareigos, telefono numeris ir el. 
pašto adresas 

 

 
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis  Apklausos sąlygomis, nustatytomis: 
1) šios  Apklausos skelbime, paskelbtame CVP IS; 
2) kituose  pirkimo dokumentuose ( Apklausos sąlygose, jų paaiškinimuose ir patikslinimuose). 

 
2. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą kvalifikuotu elektroniniu parašu, 

patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra 
tikri. 

 
3. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto  Apklausos sąlygų 5.8 punkte. 
 
4. Vykdant sutartį pasitelksime šiuos subtiekėjus ir dalį sutartyje numatytų užduočių perduosime 

vykdyti jiems (pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui tokie bus pasitelkti): 
 

Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo 
(-ų) pavadinimas (-ai)  

 

Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo  
(-ų) adresas (-ai)  

 

Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai 
ketinama pasitelkti subrangovą (-us), 
subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us) 

 

Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo  
(-ų) tenkančių įsipareigojimų dalies aprašymas 

 

Pastaba: Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, neatsižvelgdamas į tai, kokio 
teisinio pobūdžio būtų jo ryšiai su jais. 
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5. Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija (konfidencialią informaciją pateikti 
atskirai prisegtais dokumentais su žyma „Konfidencialu“): 

 

Eil
.N
r. 

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) 

    

    

Pastabos: 
1) Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios 
informacijos pasiūlyme nėra.  
2) Tiekėjai turi atidžiai ir pagrįstai nurodyti konfidencialią informaciją, kadangi laimėtojo 
pasiūlymas ir sudaryta sutartis bus viešinama vadovaujantis 2017 m. birželio 19 d. Viešųjų 
pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu  
Nr. 1S-91 „Dėl informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos 
aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija). Tiekėjas negali nurodyti, kad visas pasiūlymas yra 
konfidencialus. 
 

6. Mes siūlome gamtines dujas, įskaitant jų perdavimo ir skirstymo paslaugas: 

Eil.  
Nr. 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 

Prelimina
rus dujų 
kiekis 

sutarties 
galiojimo 
laikotarpi

u  
patalpų 
šildymui 

Preliminar
us dujų 
kiekis 

sutarties 
galiojimo 

laikotarpiu 
autobusų 

kurui  

1 mato vieneto 
įkainis EUR be 

PVM 

Kaina EUR be 
PVM 
(4*5) 

1 2 3  4 5 6 

1. Gamtinės dujos1 MWh 91 1320   

2. 
Gamtinių dujų akcizo 
tarifas2 

 
 

0   

3. 

Gamtinių 
dujų 
perdavimas
3 

Už perduotą 
kiekį 

MWh 1410   

Už 
perdavimo  

pajėgumus 

MWh/parą 
metams 

7,7   

Už vartojimo 
pajėgumus 

MWh/parą 
metams 

7,7   

Už SGDT 
dedamąją4 

m3/parą 
metams 

   

4. 
Gamtinių dujų 
skirstymas3 

MWh 1410   

(A)=SUM(1.-4.) 
 Gamtinių dujų, jų perdavimo bei 

skirstymo kaina be PVM: 
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(B)=(A)×0,21  21 proc. PVM:  

(C)=(A)+(B)  Galutinė pasiūlymo kaina su PVM*:  

 

* – galutinė pasiūlymo kaina skirta tik pasiūlymų įvertinimui ir palyginimui. 
1 – jei gamtinių dujų tiekimo kaina yra apskaičiuojama pagal pasiūlyme nurodytą formulę, kartu 
su kainos formule pateikiami išsamūs formulės dedamųjų paaiškinimai. Skaičiuojant pasiūlymo 
gamtinių dujų kainą, naudojama paskutinio mėnesio, einančio prieš pasiūlymo pateikimo 
terminą, paskutinės darbo dienos reikšmė. [pavyzdžiui, jeigu Jūsų pasiūlymo pateikimo terminas 
yra 2018 m. lapkričio mėnesį bet kuri diena, tuomet gamtinių dujų kaina skaičiuojama pagal 2018 
m. spalio 31 d. formulės dedamosios reikšmę]. 
2  –  gamtinėms dujoms nuo _______ m. ________mėn.  __ d. taikomas Lietuvos Respublikos 
nustatytas akcizo tarifas ____ EUR/MWh. 
3 – Gamtinių dujų sistemų operatorių kainodara sutartyje bus taikoma pagal Valstybinės kainų ir 
energetikos kontrolės komisijos (toliau – VKEKK) nustatytus principus ir kainas. 
4 – Gamtinių dujų tiekimo saugumo papildoma dedamoji prie perdavimo kainos apskaičiuojama 
ir apmokama kaip tai nustatyta Sutarties galiojimo metu aktualios redakcijos Lietuvos 
Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatyme ir jį įgyvendinančiuose teisės aktuose. 

 
 

___________________________________________ (bendra pasiūlymo kaina žodžiais su PVM). 
 
Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis dėl 
kurių PVM nemokamas: ______________________________________________________ 
 
 
Gamtinių dujų kaina apskaičiuojama pagal šią formulę: 

 

(tiekėjas šioje vietoje įrašo gamtinių dujų kainos apskaičiavimo formulę ir nurodo formulės 
dedamąsias ir jų reikšmes) 
 

7. Taip pat įsipareigojame už suteiktas gamtinių dujų skirstymo ir perdavimo paslaugas taikyti 
galiojančias ir teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas ir paskelbtas skirstymo bei perdavimo paslaugų 
kainas, kurios yra skelbiamos viešai VKEKK tinklalapyje www.regula.lt, perdavimo ir skirstymo operatorių 
internetinėse svetainėse www.ambergrid.lt bei www.eso.lt. 
 

8. Patvirtiname, kad teikiant šį pasiūlymą, Tiekėjas _______________ laikosi  Apklausos sąlygų 
3.6.3 ir 3.6.4. punktų reikalavimų.                                          (Tiekėjo pavadinimas) 

 
9. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: 

 
10. Pašalinimo pagrindų nebuvimą ir / ar kvalifikacijos atitiktį patvirtinantys dokumentai, kuriuos 

Perkantysis subjektas turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų: 
 

Eil.
Nr. 

Pateiktų dokumentų pavadinimas 
Dokumento 

lapų skaičius 

   

   

   

   

http://www.regula.lt/
http://www.ambergrid.lt/
http://www.eso.lt/
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Pastaba. Pildyti tuomet, jei Perkantysis subjektas tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir 
/ ar kvalifikacijos atitiktį patvirtinančius tinkamus dokumentus turi iš ankstensių pirkimo 
procedūrų, kaip nurodyta  Apklausos sąlygų 3.7.2 punkte. 

 

        
        
        
        
        
     
 

 
 

 
 

 
 

Eil
.N
r. 

Pateikto dokumento pavadinimas 
Patvirtinimas, kad dokumente 

nurodyta informacija yra 
teisinga ir aktuali (Taip / Ne) 

Dokumento 
lapų skaičius 

    

    

    

    

 
 

    
 
 
 
 

 

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens 

pareigų pavadinimas)  
 (Parašas)  (Vardas ir pavardė)  


