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1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 1.1.Viešoji įstaiga Visagino pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau tekste – 

perkančioji organizacija  numato pirkti šilumos energiją už 39 000.00 Eur (trisdešimt devynis 

tūkstančius eurų, 00 euro centų) be PVM, bet ne ilgiau 24 mėnesių laikotarpiui, nekeičiant esminių 

sutarties sąlygų.  

 1.2. Pirkimas vykdomas atliekant mažos vertės skelbiamą pirkimą CVP IS 

priemonėmis, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (Žin., 1996, Nr. 84-

2000; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179; 2009, Nr. 93-3986; 2010, Nr. 25-1174, Nr.139-7109 ), 

(toliau tekste - Viešųjų pirkimų įstatymas) ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje 

(toliau tekste - CVPIS) paskelbtomis Viešosios įstaigos Visagino pirminės sveikatos priežiūros 

centro supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis, patvirtintomis Viešosios įstaigos Visagino 

pirminės sveikatos centro direktoriaus 2016-01-26 įsakymu Nr. ĮV-16(toliau tekste -Taisyklės), 

Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (Žin., 2000, Nr. 74-2262) (toliau tekste - Civilinis 

kodeksas), kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei šiomis pirkimo 

sąlygomis. 

 1.3. Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Viešųjų pirkimų įstatyme ir 

Taisyklėse.  

 1.4. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, 

abipusio pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų. 

Priimant sprendimus dėl konkurso sąlygų, vadovaujamasi racionalumo principu. 

 1.5. Perkančioji organizacija nėra pridėtinės vertės mokesčio (toliau tekste – PVM) 

mokėtoja. 

 1.6. Šio pirkimo tikslas – sudaryti viešojo pirkimo-pardavimo sutartį, leidžiančią 

Perkančiajai organizacijai įsigyti reikalingų prekių (toliau vadinama - prekėmis), racionaliai 

naudojant tam skirtas lėšas.  

 1.7. Pirkimą organizuoja ir vykdo Komisija, pagal Perkančiosios organizacijos vadovo 

2013-05-16 įsakymą Nr. ĮV-58. 
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 1.8. Perkančiosios organizacijos kontaktinis asmuo – viešųjų pirkimų organizatorė 

Danguolė Barkauskienė, Taikos pr. 15, (801 kab.) Visaginas, tel. 8-386-74553, faks. 8386-71294, 

el. paštas: pspc.pirkimai@gmail.com.  

Atsakingas už techninę specifikaciją vyr. inžinierius Jevgenij Nasyr tel.: 865620729. 

 1.9. Apie pirkimą  skelbiama ir patalpinti dokumentai CVP IS adresu: 

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt  

 1.10. Su Tiekėju bus sudaroma sutartis ir galios iki tol kol bus panaudota lėšų už 39 

000.00 eurų (trisdešimt devynis tūkstančius eurų, 00 euro centų) be PVM, bet ne ilgiau 24 

mėnesių laikotarpiui.  

 1.11. Perkančioji organizacija nekompensuoja ir neatsako už Tiekėjo turėtas 

dalyvavimo konkurse bei dokumentų rengimo išlaidas. 

2. PIRKIMO OBJEKTAS 

 

 2.1.Pirkimo objektas- Šilumos energija. BVPŽ kodas: 09323000-9.   

  2.2. Šis pirkimas neskaidomas. Numatomoms įsigyti prekėms keliami reikalavimai 

nurodyti šiose mažos vertės pirkimo sąlygose ir jų 2 priede - Techninė specifikacija. Siūlyti galima 

tik šiuos reikalavimus atitinkančias prekes. 

 2.3. Nurodyti prekių kiekiai yra preliminarūs ir nelaikomi faktiniais, jie skirti prekių 

pirkimo konkurso dalyvių pasiūlymams parengti ir nustatyti konkurso laimėtoją bei neriboja 

perkančiosios organizacijos užsakyti didesnio ar mažesnio prekių kiekio.  

 2.4. Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti viso prekių kiekio (prekės bus 

perkamos pagal faktinį poreikį.  

 2.5. Tiekėjams neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Dalyvių pateikti 

alternatyvūs pasiūlymai nebus nagrinėjami. 

 2.6. Atsiskaitymas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros 

pateikimo dienos. 

3. TIEKĖJŲ KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI 

Nereikalaujama. 

mailto:pspc.pirkimai@gmail.com
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4. ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE 
 

 4.1. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės 

veiklos sutartį. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje. Jungtinės veiklos 

sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su 

perkančiąja organizacija sudaryti pirkimo sutartį (nurodyti kokius subtiekėjus ir kokiai pirkimo 

daliai atlikti jis ketina pasitelkti ir jų keitimo tvarką), šių įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į 

bendrą pirkimo sutarties vertę. Toks nurodymas nekeičia pagrindinio tiekėjo atsakomybės dėl 

numatomos sudaryti pirkimo sutarties įvykdymo. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią 

visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių perkančiajai organizacijai nevykdymą. Taip pat 

jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo 

perkančioji organizacija turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti 

su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją).  

 4.2. Perkančioji organizacija nereikalauja, kad, ūkio subjektų grupės pateiktą 

pasiūlymą pripažinus geriausiu ir perkančiajai organizacijai pasiūlius sudaryti pirkimo sutartį, ši 

ūkio subjektų grupė įgautų tam tikrą teisinę formą. 

 

5.PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS 

 

5.1. Pateikdamas pasiūlymą, tiekėjas sutinka su šiomis pirkimo sąlygomis ir 

patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam 

pirkimo sutarties įvykdymui. 

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

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

arba ne perkančiosios organizacijos nurodytomis elektroninėmis priemonėmis, bus atmesti kaip 

neatitinkantys pirkimo dokumentų reikalavimų. Pasiūlymus gali teikti tik CVP IS registruoti 

tiekėjai (nemokama registracija adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt ). Tiekėjo pasiūlymas 

privalo būti pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio 

parašo įstatymo (Žin., 2000, Nr. 61-1827) nustatytus reikalavimus. Saugiu elektroniniu parašu 

tvirtinamas visas pasiūlymas. Kiekvieno pridedamo dokumento pasirašyti saugiu elektroniniu 

parašu nereikalaujama. Visi dokumentai, patvirtinantys tiekėjų kvalifikacijos atitiktį konkurso 

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/
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sąlygose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams, kiti pasiūlyme pateikiami dokumentai turi būti 

pateikti elektronine forma, t. y. tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis arba pateikiant 

nuskenuotus dokumentų originalus. Pateikiami dokumentai ar skaitmeninės dokumentų kopijos turi 

būti prieinami naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų formatus 

(pvz., pdf, jpg, doc ir kt.). 

 5.3. Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba. Jei 

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

 5.4. Pasiūlymą sudaro tiekėjo pateiktų duomenų, dokumentų elektroninėje formoje ir 

atsakymų CVP IS priemonėmis, visuma (perkančioji organizacija pasilieka sau teisę pareikalauti 

dokumentų originalų), susidedanti iš: 

 5.4.1. elektroninėmis priemonėmis užpildyta elektroninė pasiūlymo forma, parengta 

pagal šių konkurso sąlygų 1 priedą (pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje); 

 5.4.2. kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai (pateikiamas 

skenuotas dokumentas elektroninėje formoje); 

 5.4.4. jungtinės veiklos sutarties kopija (pateikiamas skenuotas dokumentas 

elektroninėje formoje); 

 5.5. 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.  

5.6. Pirkimas neskaidomas į dalis.  

5.7. Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus 

alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs 

pasiūlymai) bus atmesti. 

 5.8. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2016 m. kovo 17 d., 9 val. 00 min. (Lietuvos 

Respublikos laiku) tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS. Tiekėjui CVP IS 

susirašinėjimo priemonėmis paprašius, perkančioji organizacija CVP IS susirašinėjimo 

priemonėmis patvirtina, kad tiekėjo pasiūlymas yra gautas ir nurodo gavimo dieną, valandą ir 

minutę. 
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5.9. Tiekėjai pasiūlyme gali nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra 

konfidenciali. Tokią informaciją sudaro visų pirma komercinė (gamybinė) paslaptis (LR civilinio 

kodekso 1.116 str. 1 d.) ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai (pateikiama su el. pasiūlymu), kurie 

tiesiogiai ar netiesiogiai yra susiję su komercine (gamybine) veikla, t. y. ta informacija, kuri nėra 

viešai prieinama tretiesiems asmenims ir dėl to daro įtaką pasiūlyme nurodytos kainos dydžiui. 

Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai bei visą pasiūlymą 

sudaranti informacija negali, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali. Dalyvių reikalavimu, 

perkančioji organizacija turi juos supažindinti su kitų dalyvių pasiūlymais, išskyrus tą informaciją, 

kurią dalyviai nurodė kaip konfidencialią. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių ar konkreti 

informacija pagrįstai nurodyta konfidencialia, Perkančioji organizacija turi teisę kreiptis į tiekėją, 

prašydama pagrįsti informacijos konfidencialumą. Tiekėjui nepateikus įrodymų, jog informacija 

pagrįstai nurodyta kaip konfidenciali, Perkančioji organizacija tokios informacijos nepripažįsta 

konfidencialia. Konfidencialius dokumentus teikėjas nurodo pasiūlymo formoje, parengtoje pagal 1 

priedą. 

  5.10. Pasiūlymuose nurodoma prekių kaina pateikiama Eurais turi būti išreikšta ir 

apskaičiuota taip, kaip nurodyta šių konkurso sąlygų 1 priede. Kaina turi būti nurodyta dviejų 

skaičių po kablelio tikslumu. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visus šių konkurso sąlygų 

2 priede nurodytus prekės techninės specifikacijos reikalavimus, kainos sudėtines dalis, ir pan. Į 

prekės kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos. PVM turi būti nurodomas 

atskirai. Jeigu PVM suma nenurodoma, turi būti nurodytos priežastys, kodėl PVM neimamas (pvz. 

neapmokestinamas, 0% PVM tarifas ir t.t.).  

 5.11. Pasiūlymas galioja jame tiekėjo nurodytą laiką. Pasiūlymas turi galioti 90 dienų 

nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, 

laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose. 

 5.12. Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, perkančioji organizacija CVP IS 

susirašinėjimo priemonėmis turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai 

nurodyto laiko. Tiekėjas CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gali atmesti tokį prašymą. 

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

naują pasiūlymų pateikimo terminą perkančioji organizacija paskelbia Viešųjų pirkimų įstatymo 

nustatyta tvarka ir išsiunčia visiems tiekėjams, kurie prisijungė prie pirkimo. Apie naują pasiūlymų 

pateikimo terminą perkančioji organizacija paskelbia CVP IS bei praneša tik CVP IS priemonėmis 

prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams.  
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 5.14. Tiekėjas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą iki nustatyto pasiūlymų 

pateikimo termino pabaigos gali atsiimti bei pakeisti. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad 

pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu perkančioji organizacija jį gauna pateiktą 

raštu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.  

 5.15. Perkančioji organizacija neatsako už elektros sutrikimus, informacinių sistemų 

sutrikimą, vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti 

pavėluotai. Pavėluotai gautas pasiūlymas – nevertinamas. 

 5.16. Tiekėjas prisiima visas išlaidas, susijusias su pasiūlymo įteikimu, perkančioji 

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

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

 5.17. Perkančioji organizacija bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo, turi 

teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. 

6. PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS 

 

 6.1. Perkančioji organizacija nereikalauja pasiūlymo galiojimo užtikrinimo. 

 

7. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS 

 

 7.1. Bet kokia informacija, prašymai paaiškinti pirkimo sąlygas, pirkimo sąlygų 

paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra 

vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.  

 7.2. Prašymai paaiškinti pirkimo sąlygas gali būti pateikiami perkančiajai 

organizacijai ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. 

Tiekėjai turėtų būti aktyvūs ir pateikti klausimus ar paprašyti paaiškinti pirkimo sąlygas iš karto jas 

išanalizavę, atsižvelgdami į tai, kad, pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, pasiūlymo turinio 

keisti nebus galima. 

 7.3. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui perkančioji organizacija turi teisę savo 

iniciatyva paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas CVP IS priemonėmis. 

 7.4. Atsakydama į kiekvieną tiekėjo CVP IS priemonėmis pateiktą prašymą paaiškinti 

pirkimo sąlygas, jeigu jis buvo pateiktas nepasibaigus šių konkurso sąlygų 7.2. punkte nurodytam 
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terminui, arba aiškindama, tikslindama pirkimo sąlygas savo iniciatyva, perkančioji organizacija 

turi paaiškinimus, patikslinimus CVP IS priemonėmis pateikti ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai 

iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą tiekėjo prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas 

perkančioji organizacija atsako ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo gavimo dienos. Perkančioji 

organizacija, atsakydama tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, kuriems 

ji pateikė pirkimo sąlygas, bet nenurodo, kuris tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas. 

 7.5.Perkančioji organizacija, paaiškindama ar patikslindama pirkimo dokumentus, 

privalo užtikrinti tiekėjų anonimiškumą, t.y. privalo užtikrinti, kad tiekėjas nesužinotų kitų tiekėjų, 

dalyvaujančių pirkimo procedūrose, pavadinimų ir kitų rekvizitų. 

 7.6. Perkančioji organizacija nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų 

paaiškinimų. 

 7.7. Tuo atveju, kai tikslinama paskelbta informacija, perkančioji organizacija 

atitinkamai patikslina skelbimą apie pirkimą ir prireikus pratęsia pasiūlymų pateikimo terminą 

protingumo kriterijų atitinkančiam terminui, per kurį tiekėjai, rengdami pasiūlymus, galėtų 

atsižvelgti į patikslinimus. Jeigu perkančioji organizacija konkurso sąlygas paaiškina (patikslina) ir 

negali konkurso sąlygų paaiškinimų (patikslinimų) ar susitikimų protokolų išrašų (jeigu susitikimai 

įvyks) pateikti taip, kad visi kandidatai juos gautų ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki pasiūlymų 

pateikimo termino pabaigos, perkelia pasiūlymų pateikimo terminą laikui, per kurį tiekėjai, 

rengdami pirkimo pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į šiuos paaiškinimus (patikslinimus) ar susitikimų 

protokolų išrašus. Apie pasiūlymų pateikimo termino pratęsimą pranešama patikslinant skelbimą 

CVP IS. 

 

8. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO– SUSIPAŽINIMO SU CVP IS PRIEMONĖMIS 

GAUTAIS PASIŪLYMAIS PROCEDŪROS 

 

8.1. Pradinis susipažinimas su tiekėjų pasiūlymais, gautais CVP IS priemonėmis, 

prilyginamas vokų atplėšimui. Susipažinimas su pasiūlymais vyks adresu: Viešoji įstaiga Visagino 

PSPC, Taikos pr. 15, LT-31107 Visaginas, 801 kab. Vokai bus atplėšiami Komisijos posėdyje – 

2016-03-17, 9 val. 00 min.  

8.2. Susipažinimo su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais procedūroje turi teisę 

dalyvauti viešuosius pirkimus kontroliuojančių institucijų atstovai, tiekėjai ar jų įgalioti atstovai 

nekviečiami, o su vokų atplėšimo metu skelbtina informacija supažindinami CVP IS priemonėmis.  
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8.3. Susipažinimo su pasiūlymais posėdyje skelbiamas pasiūlymą pateikusio dalyvio 

pavadinimas, pasiūlyme nurodyta kaina, ar pateiktas pasiūlymas yra patvirtintas dalyvio ar jo 

įgalioto asmens saugiu elektroniniu parašu. Tuo atveju, kai pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta 

skaičiais, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais. Tuo 

atveju, kai pasiūlymo kaina, išreikšta skaičiais pasiūlymo formoje, neatitinka pasiūlymo kainos, 

nurodytos skaičiais CVP IS langelyje „Pasiūlymo kaina“, teisinga bus laikoma skaitinė išraiška, 

nurodyta pasiūlymo formoje.  

8.4. Tolesnes pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras Komisija 

atlieka pasiūlymus pateikusiems dalyviams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant. 

 

9. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR ATMETIMO PRIEŽASTYS 

 

 9.1. Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai CVP IS susirašinėjimo 

priemonėmis paprašius, tiekėjai privalo per Komisijos nurodytą terminą pateikti CVP IS 

susirašinėjimo priemonėmis papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės.  

 9.2. Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos 

apskaičiavimo klaidų, ji privalo CVP IS susirašinėjimo paprašyti tiekėjų per jos nurodytą terminą 

ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo 

posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas 

neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis. 

 9.3. Tiekėjo pateiktų duomenų patikslinimai, pasiūlymo turinio paaiškinimai, 

pasiūlyme nurodytų aritmetinių klaidų pataisymai, ir kiti dokumentai siunčiami Perkančiajai 

organizacijai tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis. 

 9.4. Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu: 

 9.4.1. tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo 

kvalifikaciją ir, Perkančiajai organizacijai prašant, nepatikslino jų CVP IS susirašinėjimo 

priemonėmis; 

 9.4.2. pasiūlymas neatitiko pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų (tiekėjo pasiūlyme 

nurodytas pirkimo objektas neatitinka reikalavimų, nurodytų techninėje specifikacijoje; ir kiti 

priedai, pasiūlymas nepasirašytas pirkimo sąlygose nurodytu būdu ir pan.); 
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 9.4.3. tiekėjas per Perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaisė aritmetinių 

klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo; 

 9.4.4. visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per 

didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos; 

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

 9.4.6. tiekėjas pasiūlymą pateikė kitais dokumentų failų formatais (t.y. sunkiai 

nuskaitoma ar mokama);  

 9.5. Apie pasiūlymų atmetimą ir tokio atmetimo priežastis tiekėjas yra informuojamas 

CVP IS susirašinėjimo priemonėmis. 

 9.6. Perkančioji organizacija neprisiima jokių įsipareigojimų atlyginti tiekėjams 

patirtus ar galimus nuostolius, susijusius su pirkimo procedūrų nutraukimu ar pasiūlymo atmetimu. 

 9.7. Pirkimas laikomas neįvykusiu, jeigu: 

 9.7.1 negauta nė vieno pasiūlymo; 

 9.7.2 pagal pirkimo dokumentų (sąlygų) reikalavimus atmetus pasiūlymus nelieka nei 

vieno pirkimo dokumentuose (sąlygose) nustatytus reikalavimus atitinkančio pasiūlymo; 

 9.7.3 pirkimo procedūra buvo nutraukta, jei atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima 

numatyti (perkamos prekės tapo nereikalingos, nėra lėšų už jas apmokėti ir  pan.). 

 9.8. Komisija, pagal pirkimo dokumentuose (sąlygose) nustatytus vertinimo kriterijus 

ir tvarką įvertinusi pateiktus tiekėjų pasiūlymus, nustato pasiūlymų eilę kainų didėjimo tvarka 

(išskyrus atvejus, kai pasiūlymą tik vienas tiekėjas). Vertinimo kriterijus – mažiausia kaina. Tais 

atvejais, kai kelių tiekėjų kaina yra vienoda, sudarant pasiūlymų eilę, pirmesnis į šią eilę įrašomas 

tiekėjas, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai. Laimėjusiu pasiūlymu pripažįstamas pirmuoju 

pasiūlymų eilėje esantis pasiūlymas. 

 9.9. Apie pasiūlymų eilę nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, pranešama 

CVP IS priemonėmis kiekvienam pasiūlymą pateikusiam tiekėjui. Tais atvejais, kai pasiūlymą 

pateikia tik vienas tiekėjas, jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu jis neatmestas pagal 9.4. 

punkto nuostatas. 

10. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS 
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 10.1. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. Bendra pirkimo kaina turi 

būti nurodyta dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio 

valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro 

ir 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. 

 10.2. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios 

kainos kriterijų, vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2006 m. spalio 12 d. Įsakymu 

Nr. 1S-53 (Žin., 2006, Nr. 113-4329; 2008, Nr. 150-6150) patvirtintų Viešųjų pirkimų pasiūlymų 

vertinimo ekonomiškai naudingiausio arba mažiausios kainos vertinimo kriterijumi rekomendacijų 

aktualia redakcija t. y. bus vertinama bendra pasiūlymo kaina EUR su PVM.. 

 10.3. Pasiūlymo kaina nėra bendra sutarties kaina, ji bus naudojama tik pasiūlymų 

palyginimui. 

11. SPRENDIMAS DĖL PASIŪLYMŲ EILĖS, LAIMĖJUSIO PASIŪLYMO IR PIRKIMO 

SUTARTIES SUDARYMO 

 11.1. Perkančioji organizacija, norėdama priimti sprendimą sudaryti pirkimo sutartį, 

turi pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką nedelsdama įvertinti 

pateiktus dalyvių pasiūlymus, nustatyti pasiūlymų eilę (išskyrus atvejus, kai pasiūlymą pateikia tik 

vienas tiekėjas) ir laimėjusį pasiūlymą. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi kainos didėjimo tvarka. 

Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra vienodos kainos, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę 

įrašomas tas pasiūlymas, kuris CVP IS priemonėmis pateiktas anksčiausiai.  

 11.2. Laimėjusiu pasiūlymas pripažįstamas Viešųjų pirkimų įstatymo, Taisyklių bei 

šių konkurso sąlygų nustatyta tvarka. Perkančioji organizacija, priėmusi sprendimą dėl laimėjusio 

pasiūlymo, apie šį sprendimą nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, praneša 

kiekvienam pasiūlymą pateikusiam tiekėjui CVP IS susirašinėjimo priemonėmis. 

 11.3. Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė 

nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių konkurso sąlygų  

nuostatas. Tiekėjams, kurių pasiūlymai neįrašyti į šią eilę, kartu su pranešimu apie pasiūlymų eilę 

CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pranešama ir apie jų pasiūlymų atmetimo priežastis. Jei bus 

nuspręsta nesudaryti pirkimo sutarties, minėtame pranešime nurodomos tokio sprendimo priežastys. 
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 11.4. Pirkimo sutartis sudaroma nedelsiant, bet ne ankščiau negu pasibaigė atidėjimo 

terminas. 

 11.5. Sutarties sudarymo atidėjimo terminas – 15 dienų laikotarpis, kuris prasideda 

apie sprendimą sudaryti pirkimo sutartį išsiuntimo iš perkančiosios organizacijos suinteresuotiems 

kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams dienos ir kuriuo metu negali būti sudaroma pirkimo 

sutartis. Atidėjimo terminas gali būti netaikomas, kai: 

 11.5.1. vienintelis suinteresuotas dalyvis yra tas, su kuriuo sudaroma pirkimo sutartis, 

ir nėra suinteresuotų kandidatų. 

 11.6. Perkančioji organizacija sudaryti pirkimo sutartį siūlo tam dalyviui, kurio 

pasiūlymas pripažintas laimėjusiu. Dalyvis sudaryti pirkimo sutarties kviečiamas raštu. Jis turi 

nedelsdamas perkančiajai organizacijai raštu patvirtinti, ar sutinka pasirašyti pirkimo sutartį. 

Konkursą laimėjęs dalyvis privalo pasirašyti pirkimo sutartį per Perkančiosios organizacijos 

nurodytą terminą. Pirkimo sutarčiai pasirašyti laikas gali būti nustatomas atskiru pranešimu arba 

nurodomas pranešime apie laimėjusį pasiūlymą.  

 11.7. Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, pranešimu CVP IS 

susirašinėjimo priemonėmis atsisako sudaryti pirkimo sutartį, iki nurodyto laiko nesudaro pirkimo 

sutarties, nepateikia konkurso sąlygose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo (jei 

reikalaujama) arba jei tiekėjo pateikta šių konkurso sąlygų nurodyta Tiekėjo sąžiningumo deklaracija 

(jei reikalaujama) yra melaginga, arba atsisako pirkimo sutartį sudaryti pirkimo dokumentuose 

nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju perkančioji 

organizacija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal patvirtintą pasiūlymų eilę yra 

pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį. 

12. PRETENZIJŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA  

 12.1. Tiekėjas, kuris mano, kad perkančioji organizacija nesilaikė Viešųjų pirkimų 

įstatymo  ar šio pirkimo sąlygų reikalavimų, ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, turi teisę 

pareikšti pretenziją ar pateikti prašymą atitinkamos instancijos teismui, Lietuvos Respublikos 

Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje nustatyta tvarka. 

13. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS 
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  13.1. Pirkimo dokumentai parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų 

pirkimų įstatymu (aktualia redakcija) ir galioja tiek, kiek neprieštarauja įstatymui. Visais atvejais 

pirmenybė teikiama Viešųjų pirkimų įstatymo normoms.  

  13.2. Pirkimo sutartis negali būti sudaroma, kol nesibaigė sutarties sudarymo 

atidėjimo terminas – 15 dienų laikotarpis, kuris prasideda apie sprendimą sudaryti pirkimo sutartį 

išsiuntimo iš perkančiosios organizacijos suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems 

dalyviams dienos ir kuriuo metu negali būti sudaroma pirkimo sutartis, išskyrus atvejus, kai 

pasiūlymą pateikia tik vienintelis suinteresuotas dalyvis, kuris yra tas, su kuriuo sudaroma pirkimo 

sutartis, ir nėra suinteresuotų kandidatų. 

 13.3. Sudaroma pirkimo sutartis turi atitikti laimėjusio tiekėjo pasiūlymą ir šias konkurso 

sąlygas. 

 13.4. Pirkimo sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti 

keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų 

pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties sąlygų 

pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Pirkimo sutarties sąlygų keitimu nebus 

laikomas pirkimo sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės 

nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos konkurso sąlygose. Tais atvejais, kai 

pirkimo sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant konkurso sąlygas ir 

(ar) pirkimo sutarties sudarymo metu, pirkimo sutarties šalys gali keisti tik neesmines pirkimo 

sutarties sąlygas. 

 13.5. Sutartis nebus sudaroma CVP IS priemonėmis.  

 13.6. Pirkimo sutartis sudaroma iki tol kol bus panaudota lėšų už 39 000.00 Eur 

(trisdešimt devynis tūkstančius eurų, 00 euro centų) be PVM, bet ne ilgiau 24 mėnesių laikotarpiui. 

 13.7. Pirkimo sutartyje negali būti nustatytos kitokios, nei tiekėjo pasiūlyme ir šiose 

konkurso sąlygose esančios pirkimo sutarties sąlygos. Prekių kaina gali būti perskaičiuojama 

pasikeitus PVM dydžiui. 

 13.8. Atsiskaitymas už pateiktas prekes, atitinkančias kokybės reikalavimus, 

mokėjimo pavedimais į tiekėjo nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą per 30 kalendorinių dienų nuo 

prekių pristatymo ir PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos. 
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 13.9. Ginčų sprendimo tvarka. Ginčai sprendžiami derybų būdu, o nepavykus taip 

išspręsti ginčo, jis bus nagrinėjamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta 

tvarka teisme ar arbitraže. 

 13.10. Pirkimo sutarties nutraukimo tvarka. Atitinkamomis Civilinio kodekso 

nuostatomis. 

13.11. Sutarties projektą suderinimui pateikia, CVP IS priemonėmis, tiekėjas. 

___________________ 
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Supaprastinto mažos vertės „Šilumos 

energijos pirkimas“ pirkimo sąlygų 

1 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) 

  

VšĮ Visagino PSPC  

PASIŪLYMAS 

DĖL ŠILUMOS ENERGIJOS PIRKIMO 

  

                                                ____________ Nr.___________ 

                                                                      (Data) 

                                                               _____________ 

                                                             (Sudarymo vieta) 

 

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų 

grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ 

 

Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų 

grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ 

 

Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė  

Telefono numeris  

Fakso numeris  

El. pašto adresas  

 

 1.Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis šio pirkimo sąlygomis, nustatytomis: 

Supaprastinto mažos vertės pirkimo skelbime, skelbtame [įrašyti skelbimo datą] CVP IS ir kituose pirkimo 

dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose). 

 2.Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. 

 3. Pasirašydamas pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės 

kopijos yra tikros.  
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 Sutinkame, kad prekės bus perkamos tik pagal perkančiosios organizacijos poreikį. 

Mes siūlome: 

Eil. Nr. Prekės pavadinimas Mato 

vnt. 

Orientacinis 

perkamas kiekis  

metams 

Mato vnt. 

kaina be 

PVM 

Viso 

kiekio 

suma be 

PVM 

1 2 3 4 5 6=4x5 

1. Šilumos energija MWh 450,00   

Iš viso Eur be PVM:  

PVM Eur:  

Iš viso Eur su PVM:  

 

Bendra pasiūlymo kaina su PVM žodžiais: ________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamos 

skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka. 

 Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais. 

 Kainos turi būti pateikiamos eurais sveikais skaičiais, nurodant ne daugiau kaip du skaičius po 

kablelio. 

 Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.  

 Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos viešojo 

pirkimo vykdymo išlaidos bei visi mokesčiai ir mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami 

pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo 

kainą. 

4.Vykdant sutartį, pasitelksime šiuos subtiekėjus (subteikėjus): 

Eil. 

Nr. 

Subtiekėjo (subteikėjo) pavadinimas  

  

Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai (subteikėjai). 
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5. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija 

įsegti atskirai): 

Eil.

Nr. 

Pateikto dokumento pavadinimas 

  

  

Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali  yra pasiūlymo kaina arba, kad visas 

pasiūlymas yra konfidencialus. 

*Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad 

konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 11 dalimi per 10 dienų 

nuo sutarties pasirašymo, per CVP IS paskelbs laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir 

pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kurią laimėjęs dalyvis nurodys, kaip 

konfidencialią. Konfidencialia informacija nelaikytina pasiūlymo kaina bei kita informacija, kurią įpareigoja 

skelbti VPĮ nuostatos. Konfidencialia informacija taip pat neturėtų būti laikoma tokia informacija, kuri 

prieinama kiekvienam fiziniam ar juridiniam asmeniui įvairiais informacijos kanalais (pavyzdžiui, tiekėjui 

pasiūlyme nurodžius, kad siūlomų prekių techninės specifikacijos ar prekių modeliai yra konfidenciali 

informacija, ši informacija neturi būti laikoma konfidencialia, jei analogišką informaciją apie pasiūlyme 

nurodytas prekes galima rasti tiekėjo interneto tinklalapyje ir panašiai. 

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:  

Eil.

Nr. 

Pateiktų dokumentų pavadinimas Dokumento puslapių 

skaičius 

1   

   

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. 

Iki 2016-06-17  

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens 

pareigų pavadinimas) 

 

 (Parašas)   (Vardas ir pavardė)   

 

 

Supaprastinto mažos vertės „Šilumos 
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energijos pirkimas“ pirkimo sąlygų 

2 priedas 

 

TECHNINIAI REIKALAVIMAI 

I. Reikalavimai ir sąlygos: 

1. Šilumos energija tiekiama į VšĮ  Visagino PSPC Taikos pr. 15 LT- 31107 Visaginas. šiuo 

adresu: Taikos pr. 15 LT- 31107 Visaginas. 

2. Šilumos tiekimo - vartojimo riba nustatoma įstaigos šilumos punktuose įrengtų šilumnešio 

tiekimo ir grąžinimo vamzdynų  vietose, kuriose įrengtas atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas. 

Tiekimo – vartojimo ribos nurodytos viešojo pirkimo “Centralizuoto šilumos tiekimo pirkimas“ pirkimo-

pardavimo sutarties” prieduose. 

3. Šilumos energija tiekiama iki tiekimo - vartojimo ribų. Pastato tiekimo - vartojimo riboje 

Tiekėjas turi užtikrinti tiekiamo termofikacinio (šilumnešio) vandens temperatūrą, atitinkančią patvirtintą 

Visagino  miesto šilumnešio temperatūrinį grafiką.  

4. Per ataskaitinį mėnesį visas suvartotas šilumos energijos kiekis nustatomas pagal VšĮ 

Visagino PSPC  šilumos punktuose įrengtų šilumos energijos apskaitos prietaisų rodmenis. 

5. Jeigu padalinio šilumos punkte įrengtas atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas neveikė 

arba buvo išmontuotas metrologinei patikrai atlikti, suvartotas šilumos kiekis apskaičiuojamas pagal 

paskutinio analogiško laikotarpio iki apskaitos prietaiso gedimo (išmontavimo) suvartoto šilumos kiekio 

vidurkio, įvertinant atitinkamų laikotarpių vidutinių oro temperatūrų santykį bei šilumos tiekimo trukmę. 

6. Šilumos kaina perskaičiuojama vadovaujantis galiojančia Valstybinės kainų ir energetikos 

komisijos patvirtinta šilumos kainų nustatymo metodika. 

7. Šilumos Tiekėjas įsipareigoja 

7.1. iki einamo mėnesio 25 d raštu informuoti Vartotoją apie numatomą šilumos kainų 

pasikeitimą.  

7.2. pirkėjo  teritorijoje laikytis Vartotojo nustatytų darbo tvarkos taisyklių (susijusių su šios 

sutarties vykdymu) ir darbo saugos reikalavimų, garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą. 

7.3. esant būtinumui ir, raštu suderinus su Vartotojo atsakingais asmenimis, dirbdamas 

Vartotojo teritorijoje su didesnio pavojaus įrenginiais (kėlimo, virinimo, elektrotechnikos darbų, 

transportavimo), imtis visų privalomų saugumo priemonių (įspėjamųjų užrašų, atitvarų, atsakingų už 

darbuotojų saugą ir sveikatą asmenų buvimo darbų zonoje); 

7.4. eksploatuojamus ir prižiūrimus įrenginius, reikalingus Sutarčiai vykdyti, remontuoja savo 

lėšomis; 

7.5. nedelsiant informuoti Vartotoją apie įvykusius įrenginių gedimus; 
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7.6. iki tiekimo – vartojimo ribos bet kuriuo paros metu lokalizuoti įvykusią šilumos gamybos 

ir perdavimo įrenginių avariją;  

8. Šildymo sezono pradžią ir pabaigą įsakymu skelbia Visagino m. savivaldybė. 

9. Šalių susitarimu planinius remontus Tiekėjas atlieka ne šildymo sezono metu. 

10. Šildymo sezono metu Tiekėjas šilumos tiekimą gali nutraukti tik susidarius situacijoms, 

nepriklausančioms nuo Tiekėjo valios- stichinė nelaimė, elektros tiekimo nutraukimas ir panašiai. 

11. Preliminarus 12 mėnesių poreikis: 

1. Šilumos energija 450,00 MWh 

 

 

 

Atsakingas vyr. inžinierius  _____________  Jevgenij Nasyr 
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