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 PATVIRTINTA:                                                    
 UAB „Ukmergės autobusų parkas“                                                                                                                                                                                   

 Viešųjų pirkimų komisijos  

 2016 m. gegužės 18 d. posėdžio protokolu Nr. 6 

 

UAB UKMERGĖS  AUTOBUSŲ  PARKAS 

SUPAPRASTINTAS MAŽOS VERTĖS PIRKIMAS 

 

STACIONARAUS ORO KOMPRESORIAUS  PIRKIMO SĄLYGOS 

 

 

 1. UAB  Ukmergės  autobusų  parkas, juridinio asmens kodas 182770817, adresas Deltuvos  g. 

33, LT-20126 (toliau - perkančioji organizacija), vykdydama šį viešąjį pirkimą numato įsigyti 

kompresorių (toliau - prekė), nurodytą pirkimo sąlygų priede Nr. 1 „Techninė specifikacija“.  

 2. Prekė turi būti pristatyta per 5 dienas nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos. Dėl 

aplinkybių nepriklausančių nuo tiekėjo, prekės  pristatymo terminas galės būti pratęstas, tačiau ne 

ilgiau kaip 10 dienų. 

 3. Šis skelbiamas viešasis pirkimas atliekamas vadovaujantis perkančiosios organizacijos 

Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) paskelbtomis supaprastintų 

viešųjų pirkimų taisyklėmis (aktualia redakcija) (toliau – Taisyklės), Lietuvos Respublikos viešųjų 

pirkimų įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais viešuosius pirkimus 

reglamentuojančiais teisės aktais bei šiomis pirkimo sąlygomis. Vartojamos sąvokos, apibrėžtos 

Viešųjų pirkimų įstatyme ir Taisyklėse.  

 4. Šis pirkimas neskaidomas į dalis. Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi pasiūlyti visą prekių 

apimtį nurodytą pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje. Tiekėjams nėra leidžiama pateikti 

alternatyvių pasiūlymų. 

 5. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki CVP IS nurodytos pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.   

 6.  Pasiūlymas turi būti pateikiamas CVP IS priemonėmis užpildant pasiūlymo formą (priedas 

Nr.2) ir prie jos pridedant visus pasiūlymo formoje reikalaujamus pateikti dokumentus. Pasiūlymas turi 

galioti ne trumpiau nei 90 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jeigu pasiūlyme 

nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek nustatyta pirkimo 

dokumentuose. 

 7. Į siūlomą kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos.  

 8. Tiekėjas tik CVP IS priemonėmis gali prašyti, kad perkančioji organizacija paaiškintų ar 

pataisytų pirkimo dokumentus. Perkančioji organizacija atsako į kiekvieną CVP IS priemonėmis 

tiekėjo pateiktą prašymą dėl pirkimo dokumentų paaiškinimo, jei jis pateiktas ne vėliau kaip 2 dienas 

iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.  

 9. Tiekėjo CVP IS priemonėmis pateiktu prašymu papildomi pirkimo dokumentai 

(paaiškinimai ar pataisymai) pateikiami ne vėliau kaip likus 2 dienoms iki pasiūlymų pateikimo 

termino pabaigos, jei jų paprašyta laiku. Paaiškinimai ar pataisymai yra neatsiejama pirkimo 

dokumentų dalis. 

 10. Nesibaigus pirkimo pasiūlymų pateikimo terminui, perkančioji organizacija savo iniciatyva 

gali paaiškinti (pataisyti) pirkimo dokumentus. Bet kokia informacija, pirkimo dokumentų 

paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas 

CVP IS priemonėmis. 

 11. Vokų plėšimo posėdyje pasiūlymus pateikę tiekėjai ar jų atstovai nedalyvauja. 

 12. Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir perkančiajai organizacijai paprašius, tiekėjai 

privalo per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą pateikti papildomus paaiškinimus nekeisdami 

pasiūlymo esmės. 

 13. Jei mažiausią kainą pasiūliusio tiekėjo, kuris pagal vertinimo rezultatus gali būti pripažintas 

laimėjusiu, pasiūlymo kaina ar jos sudedamųjų dalių kainos pirkimo vykdytojui yra nepriimtinos, 

pirkimo vykdytojas priima sprendimą vykdyti derybas. Derybos vykdomos laikantis šių sąlygų: 
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 13.1. perkančioji organizacija CVP IS priemonėmis išsiunčia 3 tiekėjams, kurie pasiūlymų 

eilėje yra 1, 2 ir 3 vietoje, kvietimus į derybas, kuriuose nurodo tikslią derybų datą, laiką ir vietą; 

 13.2. derybos vykdomos tik dėl pasiūlymo kainos sumažinimo ir pasiūlymo neesminių sąlygų 

pakeitimo; 

 13.3. derybos su kiekvienu tiekėju vykdomos atskirai; 

 13.4. derybų metu visiems derybų dalyviams pateikiama vienoda informacija; 

 13.5. perkančioji organizacija nurodo tikslią datą ir laiką iki kada derybų dalyviai turi CVP IS 

priemonėmis pateikti savo galutinius pasiūlymus; 

 13.6. įvertinusi galutinius pasiūlymus, perkančioji organizacija priima sprendimą dėl pasiūlymų 

eilės sudarymo, laimėtojo patvirtinimo ir pirkimo sutarties pasirašymo. 

 14. Pasiūlymas atmetamas, jeigu: 

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

 14.2. pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų; 

 14.3. visų dalyvių, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per didelės, 

perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos; 

 14.6. perkančiosios organizacijos vertinimu pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina 

perkančiosios organizacijos vertinimu gali būti nepakankama viešojo pirkimo–pardavimo sutarties 

tinkamam įvykdymui ir dalyvis, perkančiosios organizacijos prašymu, nepateikia tinkamų kainos 

pagrįstumo įrodymų; 

 14.4. tiekėjas per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaiso aritmetinių klaidų ir 

(ar) nepaaiškina pasiūlymo; 

 14.5. tiekėjas, apie nustatytų reikalavimų atitikimą, yra pateikęs melagingą informaciją, kurią 

perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. 

 15. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami eurais pagal mažiausios kainos  

kriterijų.  

 16. Pirkimo sutartis su laimėjusiu tiekėju sudaroma pagal pirkimo sąlygų priede Nr. 3  

„Pirkimo sutarties projektas“ pateiktą pirkimo sutarties projektą netaikant pirkimo sutarties sudarymo 

atidėjimo termino. 

 17. Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgaliotas palaikyti perkančiosios organizacijos atstovas vyr. 

inžinierius  Česlavas Mikelevičius, tel. 8 614 93391, el. p. ukparkinz@takas.lt, Deltuvos g. 33, 

Ukmergė. 

  

            PRIDEDAMA: 

 Priedas Nr. 1 „Techninė specifikacija “. 

 Priedas Nr.2 „Pasiūlymo forma“. 

 Priedas Nr. 3 „Pirkimo sutarties projektas“. 
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Priedas Nr.1.  

 
 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA  
 
1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI  
1.1. Pirkėjas – UAB „Ukmergės  autobusų  parkas“ . 

1.2. Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos 
organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.  

1.3. Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.  

1.4. Prekė – Stacionarus  sraigtinis oro kompresorius Airpol – 11 arba lygiavertis*, be resiverio. 
 
2. PIRKIMO OBJEKTAS  
 
Stacionarus sraigtinis oro kompresorius Airpol-11  arba lygiavertis * be resiverio (toliau – „ Prekė“)  
* Pasiūlyta Prekė bus laikoma lygiaverte, jeigu atitiks Techninės specifikacijos 5.1 punkte nurodytus techninius 
parametrus.  
 
3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS  
              1 (vienas) vnt.  
 
4. ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA  
UAB „Ukmergės autobusų parkas“, Deltuvos  g. 33, Ukmergė, sandėlys.  
 
5. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI  
5.1. Pirkimo objekto aprašymas  
 
Prekės  techniniai  parametrai: 

Eil. Nr. 
 

Parametras Reikšmė 

1. Darbinis slėgis  Ne mažesnis kaip 11 bar  

2. Oro srautas  Ne mažesnis kaip 1,8 m3/min  

3. Įtampa V/Hz  400/50  

4. Variklio galingumas  Ne mažesnis nei 11 kW  

5. Triukšmo lygis  Ne didesnis nei 70dB(A)  

6. Darbinė temperatūra  Nuo 5 °C iki +40 °C  

7. Tiekiamo oro drėgmės separatorius  Turi būti. Turi tikti siūlomam kompresoriui.  

8. Vartotojo instrukcija lietuvių kalba  Turi būti  

9. Garantija prekei Turi būti ne trumpesnė kaip 24 mėn. 
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Priedas Nr.2 
PASIŪLYMAS  

STACIONARAUS ORO KOMPRESORIAUS  PIRKIMO 
 

____________________ 

(Data) 

____________________ 

(Vieta) 

 

Tiekėjo pavadinimas   

Tiekėjo adresas   
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė  
Telefono numeris  
Fakso numeris  
El. pašto adresas  

 

 

Mes siūlome šias prekes: 

 

Eil. 

Nr. 
Prekė 

Vieneto pilna komplekto 

kaina su PVM ir 

pristatymu 

1. Įrangos pavadinimas, tipas markė, 

gamintojo pavadinimas 

 

 

Komplektacija: 

 

Pasiūlymo priedai: (dokumentai, tvirtinantys prekės atitikimą sąlygų specifikacijai, nuotraukos) 

  

 Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, su PVM. 

Šiuo dokumentu pareiškiame, kad norime dalyvauti mažos vertės apklausoje.  
Pasiūlymas galioja iki 2016 m._____________d. 

 

___________________________________________________________ 

(tiekėjo ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos) 
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Priedas Nr.3 

VIEŠOJO PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR. ________ 

 

STACIONARAUS KOMPRESORIAUS SUPAPRASTINTAS MAŽOS VERTĖS PIRKIMAS 

 

2016 m. gegužės mėn. __ d. 

Ukmergė 

 

 [Tiekėjo pavadinimas] (toliau - Pardavėjas), atstovaujamas (-a) _______________, veikiančio (-čios) 

pagal _______________,  

 ir UAB Ukmergės autobusų parkas (toliau - Pirkėjas), atstovaujamas direktoriaus Alfonso Prabišo, 

veikiančio  pagal bendrovės įstatus, toliau Pardavėjas ir Pirkėjas kiekvienas atskirai gali būti vadinami „Šalimi“, 

o abu kartu – „Šalimis“, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis), vadovaujantis CVP IS priemonėmis skelbiamo 

supaprastinto mažos vertės pirkimo būdu atlikto stacionaraus kompresoriaus viešojo pirkimo sąlygomis ir 

susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų. 

 

 1. SUTARTIES OBJEKTAS  

 

 1.1. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui parduoti ir pristatyti Sutarties priede nurodytas prekes (toliau – 

prekės), o Pirkėjas įsipareigoja priimti prekes ir už jas sumokėti Sutarties priede nurodytą kainą. 

  

 2. PREKIŲ TIEKIMO IR PRIĖMIMO TVARKA 

 

 2.1. Pardavėjas savo įsipareigojimus, nurodytus Sutarties 1.1 punkte įvykdo ne vėliau kaip per 

10 kalendorinių  dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.  
 2.2. Pirkėjas pasirašo Pardavėjo pateiktą perdavimo-priėmimo aktą arba kitą prekių pristatymą 

patvirtinantį dokumentą (pvz. sąskaitą-faktūrą), jei prekės atitinka Sutarties reikalavimus ir yra tinkamai 

pristatytos. 

 

 3. PREKIŲ KAINA IR APMOKĖJIMO SĄLYGOS 

 

 3.1. Į Sutarties priede nurodytą kainą įtraukti visi Pardavėjui privalomi mokėti mokesčiai ir visos su 

prekių tiekimu susijusios išlaidos. 

 3.2. Sutartyje nurodyta kaina nebus keičiama, išskyrus, kai Sutarties galiojimo laikotarpiu pasikeičia 

pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM). Pasikeitus PVM, už prekes, pristatytas po naujo PVM tarifo 

įsigaliojimo, atsiskaitoma taikant naują PVM tarifą. 

3.3. Pirkėjas apmoka Pardavėjui už prekes ne vėliau kaip 10 kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros 

ir Šalių pasirašyto prekių perdavimo-priėmimo akto arba kito prekių pristatymą [ir kitų Pardavėjo įsipareigojimų 

nurodytų Sutarties 1.1 punkte įvykdymą] patvirtinančio dokumento gavimo dienos. Pardavėjo pateiktoje 

sąskaitoje-faktūroje turi būti nurodoma Sutarties data ir numeris. 

 3.4. Pirkėjas visas mokėtinas sumas moka pavedimu į Sutartyje nurodytą Pardavėjo banko sąskaitą. 

 

 4. PREKIŲ KOKYBĖ 

 

 4.1. Pardavėjas garantuoja parduodamų prekių kokybę. Prekių kokybė, ženklinimas ir įpakavimas turi 

atitikti Lietuvos Respublikos standartus. Prekėms suteikiama gamintojo garantija, kurios terminas negali  būti 

trumpesnis kaip 24 mėnesiai. 

 5. ATSAKOMYBĖ 

 

 5.1. Pirkėjas, uždelsęs sumokėti Sutarties 3.3 punkte numatyta tvarka, įsipareigoja Pardavėjui 

pareikalavus mokėti Pardavėjui 0,03 % nuo neapmokėtos sąskaitos dydžio delspinigius, už kiekvieną uždelstą 

dieną. 
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 5.2. Pardavėjas, uždelsęs pristatyti Prekes Sutartyje numatytais terminais, moka Pirkėjui 0,03 % nuo 

nepristatytų prekių vertės delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną. 

  

 6. SUTARTIES GALIOJIMAS IR SUSTABDYMAS 

 

 6.1. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties Šalys ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų 

įvykdymo, tačiau ne ilgiau kaip 3  mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. 

 6.2. Jei bet kuri Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi 

įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui. 

 6.3. Esant nuo Pirkėjo nepriklausančioms aplinkybėms dėl kurių Pirkėjas negali priimti Prekių, Pirkėjas 

turi teisę reikalauti sustabdyti Prekių pristatymą  iki atitinkamų aplinkybių pasibaigimo. Pirkėjas 

nekompensuoja Pardavėjui dėl tokio sustabdymo kilusių Pardavėjo išlaidų. Jei Prekių pristatymo sustabdymas 

trunka ilgiau, kaip 90 dienų, Pardavėjas turi teisę nutraukti Sutartį. 

 6.4. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei 

atsiskaitymais tarp Šalių pagal Sutartį, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, 

išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta Sutartis. 

   

 7. SUTARTIES NUTRAUKIMAS 

 

 7.1. Sutartis gali būti nutraukta raštišku Šalių susitarimu. 

 7.2. Sutartis gali būti nutraukta vienos Šalies sprendimu prieš 10 kalendorinių dienų raštu įspėjus kitą 

Šalį, jeigu ji nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus ir tai yra esminis Sutarties 

pažeidimas. Nustatydamos esminį Sutarties pažeidimą Šalys privalo vadovautis Lietuvos Respublikos civilinio 

kodekso 6.217 str. nuostatomis. 

 

 8. NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBĖS 

 

 8.1. Taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. nuostatos. 

 

 9. SUTARTINIŲ GINČŲ SPRENDIMAS 

 

 9.1. Visi ginčai, kylantys iš Sutarties, sprendžiami derybų būdu. 

 9.2. Jeigu Šalims nepavyksta išspręsti ginčo derybų būdu per 20 kalendorinių dienų nuo vienos Šalies 

raštu pateiktos pretenzijos gavimo dienos, ginčas gali būti perduodamas spręsti Lietuvos Respublikos įstatymų 

nustatyta tvarka teismui. 

 

 10. TAIKYTINA TEISĖ 

 

 10.1. Sutarčiai taikoma ir ji aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę. 

 

 11. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS 

 

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

sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai. 

 11.2. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis 

aplinkybėmis, jeigu šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos pirkimo sąlygose. 

 11.3. Visi rašytiniai pranešimai, vienos iš Šalių skirti kitai Šaliai, laikomi atlikti tinkamu būdu, jei buvo 

adresuoti Sutarties 13 skyriuje nurodytais adresais. Šaliai nepranešusiai apie adreso pasikeitimą, tenka visa 

rizika susijusi su pranešimo negavimo nuostoliais. 

 11.4. Pirkėjas skelbia Sutarties kopiją Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, išskyrus 

informaciją, kurią viešojo pirkimo metu dėl Sutarties sudarymo Pardavėjas nurodė laikyti konfidencialia. 

 11.5. Sutartis sudaroma lietuvių kalba. 
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 11.6. Sutartis surašoma dviem turinčiais vienodą juridinę galią egzemplioriais, kiekvienai Šaliai po 

vieną. 

 

 12. SUTARTIES PRIEDAS 

 

 12.1. Sutarties priedas „Techninė specifikacija ir Pardavėjo pasiūlymas“. 

 

 13. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI 

 

   PARDAVĖJAS     PIRKĖJAS 

   __________________     __________________ 

   Adresas      Adresas: Deltuvos g 33,LT-20126  Ukmergė 

   Juridinio asmens kodas    Juridinio asmens kodas: 182770817 

   PVM mokėtojo kodas     PVM mokėtojo kodas: LT827708113 

   Banko sąskaitos Nr.     Banko sąskaitos Nr.LT054010042900090872 

   Bankas      Bankas: AB DNB Ukmergės sk. 

   Banko kodas      Banko kodas: 40100 

   Tel.       Tel. +370  340 51132 

   Faks.       Faks. +370 340 51132 

   El. p.       El. p. ukpark@takas.lt 

 

 Atstovo pareigos     Direktorius 

 Vardas, pavardė      Alfonsas  Prabišas 

 

 ______________     ______________ 

 (parašas)      (parašas) 

 ______________     ______________ 

 (data)       (data) 

  

 

 

 

 


