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1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

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

organizacija) numato pirkti medicinos laboratorijų paslaugų (toliau- paslaugos), už 58 000,00 eurų 

(penkiasdešimt aštuonis tūkstančiu eurų, 00 euro centų) be PVM, 12 mėnesių su galimybe pratęsti dar du 

kartus bet ne ilgiau 36 mėnesių laikotarpiui, nekeičiant esminių sutarties sąlygų.  

1.2. Pirkimas vykdomas 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 kokybiškų paslaugų (toliau vadinama - paslaugomis), racionaliai naudojant 

tam skirtas lėšas.  

1.7. Pirkimą organizuoja ir vykdo Komisija,  pagal Perkančiosios organizacijos vadovo 2013-

05-16 įsakymą Nr. ĮV-58. 

1.8. Perkančiosios organizacijos kontaktinis asmuo – viešųjų pirkimų organizatorė Danguolė 

Barkauskienė, Taikos pr. 15, (801 kab.) Visaginas, tel. 8386 74553, faks. 8386-71294, el. paštas: 

pspc.pirkimai@gmail.com .  

Atsakinga už techninę specifikaciją direktoriaus pavaduotoja medicinai Jūratė Avdiukova tel.: 868774052. 

1.9. Pirkimo dokumentai skelbiami CVP IS adresu: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt ir VšĮ 

Visagino PSPC svetainėje www.visaginopspc.lt 

1.10. Perkančioji organizacija yra sudariusi sveikatos priežiūros paslaugų teikimo 

sutartį su Panevėžio teritorine ligonių kasa, todėl vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms, kurie 

skirti paslaugų, apmokamų iš PSDF biudžeto lėšų, teikimui taikomas lengvatinis PVM tarifas. 

 

2. PIRKIMO OBJEKTAS 
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 2.1. Pirkimo objektas- medicinos laboratorijų teikiamos paslaugos. Paslaugų kodas pagal 

Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną (BVPŽ) 85145000-7 medicinos laboratorijų teikiamos paslaugos. Pirkimas 

neskaidomas į dalis. Paslaugų teikėjas turi teisę pateikti pasiūlymą tik visam pirkimo objektui (t.y. turi būti 

atliekamas visas Perkančiosios organizacijos reikalaujamas tyrimų spektras) nurodytas sąlygų 2 priede 

„Techninė specifikacija“. Naikinti, keisti eilutes neleidžiama. Alternatyvius pasiūlymus siūlyti draudžiama. 

2.2. Nurodyti paslaugų kiekiai yra preliminarūs ir nelaikomi faktiniais, jie skirti paslaugų 

pirkimo konkurso dalyvių pasiūlymams parengti ir nustatyti konkurso laimėtoją bei neriboja perkančiosios 

organizacijos užsakyti didesnio ar mažesnio paslaugų kiekio. Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti 

viso paslaugų kiekio. Perkamų paslaugų kiekį sumažinus ar padidinus, šių prekių pirkimui lieka galioti 

sutarties sąlygos ir vieneto kainos. 

 2.3. Sutartis bus sudaroma su vienu tiekėju vieneriems kalendoriniams metams su galimybe 

pratęsti iki tol kol bus panaudota lėšų už 58 000,00 Eur be PVM, bet ne ilgiau 36 mėnesių. 

2.4. Paslaugų teikėjas įsipareigoja savo lėšomis pasiimti mėginius tyrimams iš įstaigos 

buveinės Taikos pr. 15 LT- 31107 Visaginas, 203 kab. kiekvieną darbo dieną nuo 11:30 val. iki 13:00 

val. Mėginių transportavimo priemonės turi būti apsaugotos nuo temperatūros pokyčių ir turi būti 

įdiegta laiko ir temperatūros registravimo sistema, susidedanti iš daviklio ir skaitiklio, skirta 

mėginių transportavimui. 

2.5. Pageidaujama, kad perkančiosios organizacijos pacientams būtų sudaryta 

galimybė paimti kapiliarinį ir veninį kraują ištyrimui perkančiosios organizacijos darbo dienomis 

(nuo 7:00 val. iki 17:00 val.). Atstumas nuo perkančiosios organizacijos buveinės Taikos pr. 15, 

LT- 31107 Visaginas, iki paslaugų teikėjo kraujo paėmimo patalpos turi būti lengvai pasiekiamas 

garbaus amžiaus žmonėms, nėščiosioms, neįgalumą turintiems (su vežimėliais, su pagalbinėmis 

priemonėmis ir pan.), po patirtų traumų pacientams,  tėvams su kūdikiais ir vaikais bei kt. Kraujo 

paėmimo patalpa turi atitikti visus Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus. 

2.6. Tyrimai SPA, INR, DATL, kalis (K), natris (Na), bendras kraujas turi būti 

atliekami ir atsakymai pateikiami siuntusiam gydytojui 2-4 valandų laikotarpyje nuo kraujo 

paėmimo. Pageidaujama, kad CRB tyrimas būtų atliktas valandos  laikotarpyje nuo kraujo 

paėmimo.  

2.7. Kitų tyrimų atsakymai  pristatomi sekančią dieną nuo mėginių paėmimo (išskyrus 

sudėtingus atvejus, kuomet reikalingi papildomi tyrimai ar konsultacijos per 3 d. d. ). Citologijos 

tyrimų atsakymai turi būti pateikiami iki 3 d. d. Mikrobiologijos tyrimų atsakymai turi būti 

pateikiami iki 5 d. d.  

2.8. Paslaugų teikėjas iki sutarties įsigaliojimo privalo suderinti mėginių paruošimo 

perdavimui iš perkančiosios organizacijos paslaugų teikėjui, informavimo apie tyrimų rezultatus ir 
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jų perdavimo Perkančiajai organizacijai tvarką. Apie tyrimų rezultatus perkančioji organizacija 

privalo būti informuojama  raštu ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo mėginių paėmimo. 

Paslaugų teikėjas turi suteikti galimybę kiekvienam gydytojui ir gydymo įstaigai atskirai 

gautus rezultatus stebėti internetu. Paslaugų teikėjas turi sutarties  galiojimo metu pagal perkančios 

organizacijos poreikį ir pareikalavimą pateikti statistines ataskaitas apie atliktus laboratorinius 

tyrimus.  

2.9. Paslaugų teikėjas turi aprūpinti kompiuteriu ir brūkšniniu kodų spausdintuvu, 

integruoti laboratorijos programą į perkančiosios organizacijos naudojamą programą. 

 2.10. Paslaugos turės būti pradėtos teikti nuo 2016-08-14. 

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

pateikimo dienos. 

2.12. Perkančioji organizacija nekompensuoja ir neatsako už  paslaugų teikėjo turėtas 

dalyvavimo konkurse bei dokumentų rengimo išlaidas. 

 

3. TIEKĖJŲ KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI 
 

 3.1. Tiekėjas, pageidaujantis dalyvauti pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos 

reikalavimus ir pateikti lentelėse nurodytus kvalifikacinius reikalavimus įrodančius dokumentus (o jei dėl 

pateisinamų priežasčių negali pateikti nurodytų dokumentų – kitus perkančiajai organizacijai priimtinus 

dokumentus, kurie patvirtintų, kad dalyvio kvalifikacija atitinka keliamus reikalavimus): 

1 lentelė 

Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai (taikomi visiems tiekėjams) 

Eil. 

Nr. 

Kvalifikacijos reikalavimai Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai 

3.1.1. Tiekėjas turi teisę verstis 

laboratorinių tyrimų paslaugų 

teikimo veikla, kuri reikalinga 

pirkimo sutarčiai įvykdyti. 
 

1) tiekėjo (juridinio asmens) registravimo pažymėjimo ar 

įmonės įstatų tinkamai patvirtintos kopijos, ar Registrų centro 

išduotą LR Juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopiją, 

ar šalies, kurioje yra registruotas tiekėjas, kompetentingos 

valstybės institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, 

valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje 

valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduotas dokumentas 

(originalas arba patvirtinta kopija), ar priesaikos deklaracija, 

liudijanti tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla. 
2. Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai 

tarnybos išduota galiojanti ASPĮ laboratorijos licencija, 

patvirtinanti tiekėjo teisę verstis laboratorinių tyrimų atlikimo 

paslaugų veikla (originalas arba patvirtinta kopija). 
Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. 
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Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai                    2 lentelė 

Eil.  
Nr. 

Kvalifikacijos reikalavimai Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai 

3.1.2. Tiekėjas privalo turėti profesinės 

rizikos draudimą  

Pateikiama galiojanti sveikatos priežiūros įstaigos civilinės 

atsakomybės už pacientams padarytą žalą privalomojo 

draudimo liudijimo (poliso) originalas arba tinkamai 

patvirtinta kopija. 
Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. 

3.1.3. Tiekėjas turi užtikrinti dalyvavimą 

išorinio laboratorijos kokybės 

vertinimo programose, 

organizuojamose nepriklausomų ir 

nešališkų išorinio kokybės vertinimo 

programų organizatorių, vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos Sveikatos 

apsaugos ministerijos 2007 metų 

įsakymu Nr. V-998 „Dėl asmens 

sveikatos priežiūros įstaigų 

laboratorijų veiklos vertinimo“. 

Pateikiama galiojanti išorinio kokybės kontrolės paslaugų 

teikimo sutartis (originalas arba patvirtinta kopija). 
Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. 

3.1.4. Tiekėjas turi užtikrinti laboratorijos 
vidinės kokybės kontrolės 
vykdymą ir bent du kartus per 
metus dalyvavimą išorinio 
laboratorijos kokybės vertinimo 
programose, organizuojamose 
nepriklausomų ir nešališkų išorinio 
kokybės vertinimo programų 
organizatorių. 

Tiekėjas pateikia dokumentus, įrodančius, kad jis turi 

pasitvirtinęs ir veikia pagal kokybės vadovą atitinkantį 

LST EN ISO 15189 standartą. 
Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. 

3.1.5. Tiekėjas turi turėti galimybę 
vykdyti  informacinių sistemų 
duomenų mainus tarp laboratorijos 
ir perkančiosios organizacijos.  

Pateikiamas garantinis raštas, užtikrinantis duomenų 
mainus IS priemonėmis tarp laboratorijos ir 
perkančiojoje organizacijoje veikiančios  informacinės 
sistemos.  Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. 

3.1.6. Tiekėjas privalo laikytis tinkamų 

tiriamosios medžiagos transportavimo 

režimų bei tinkamų laboratorinių 

tyrimų technologijų laikymosi 

Dokumentai, įrodantys tiekėjo disponavimą įranga, ne rečiau 

kaip kas 15 minučių fiksuojančia elektroninėmis priemonėmis 

ir saugančią skaitmeninėje laikmenoje informaciją apie 

temperatūros pokyčius mėginių transportavimo metu (įrangos 

įsigijimo dokumentų kopijos). 

 

* PAPILDOMA INFORMACIJA 

VšĮ Visagino PSPC nedisponuoja įstaigos patalpomis laboratoriniams tyrimams atlikti. Šių 
patalpų savininkas yra Visagino savivaldybė. 

Paslaugos teikėjai, turėtų patys pasirūpinti visus higienos reikalavimus atitinkančiomis 
patalpomis, medicinine įranga, laboratorinei paslaugai teikti, bei turėti licenciją patalpoms 
laboratorinei paslaugai teikti. 
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Pastabos: 

1) jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai 

neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų, pateikiama priesaikos 

deklaracija arba oficiali tiekėjo deklaracija. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje; 

2) pateikiant atitinkamų dokumentų skaitmenines kopijas ir pasiūlymą pasirašant saugiu 

elektroniniu parašu yra deklaruojama, kad kopijos yra tikros. Perkančioji organizacija pasilieka sau teisę 

prašyti dokumentų originalų; 

3) užsienio valstybių tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai legalizuojami 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl dokumentų 

legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 118-4477) ir 

1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo 

(Žin., 1997, Nr. 68-1699). 

4) pasiūlymas privalo būti pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos 

Respublikos elektroninio parašo įstatymo nustatytus reikalavimus. Saugiu elektroniniu parašu tvirtinamas 

visas pasiūlymas. Atskirai kiekvieno dokumento pasirašyti nereikia. 

 3.2. Vietoj 1 lentelės 3.1.1. 1) punkte nurodytų dokumentų tiekėjas gali pateikti Viešųjų 

pirkimų tarnybos ar kompetentingos užsienio institucijos, jei jos išduota pažyma patvirtina atitiktį pirmiau 

nustatytiems reikalavimams, išduotą pažymą. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje. 

Perkančioji organizacija turi teisę paprašyti tiekėjo, kad jis pristatytų pažymos originalą. 

 3.3. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių konkurso sąlygų 3 punkte 

nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas ūkio subjektų 

grupės narys atskirai, šių pirkimo sąlygų lentelės punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti 

ir pateikti nurodytus dokumentus bent vienas ūkio subjektų grupės narys arba visi ūkio subjektų grupės nariai 

kartu. 

 3.4. Tiekėjai gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, neatsižvelgdami į tai, kokio teisinio 

pobūdžio yra jų ryšiai. Šiuo atveju tiekėjai privalo įrodyti perkančiajai organizacijai, kad vykdant pirkimo 

sutartį tie ištekliai jiems 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 ūkio subjektų grupė gali remtis ūkio 

subjektų grupės dalyvių arba kitų ūkio subjektų pajėgumais. 

 3.5. Savo pasiūlyme tiekėjas turi nurodyti, kokius subtiekėjus ir kokiai pirkimo sutarties 

vykdymo daliai jis ketina pasitelkti, jei pasitelks (pirkimo sąlygų 1 priedas) ir pateikti su subtiekėjais 

sutarties patvirtintą kopiją.  

 3.6. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė 

melagingą informaciją, kurią perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. 

 

4. ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE 

 

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=41770&b=
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 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 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); 

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/
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  5.4.2. pridėti (prisegti) konkurso sąlygose nurodyti minimalius kvalifikacijos reikalavimus 

pagrindžiantys dokumentai. Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, šį reikalavimą pateikia kiekvienas 

ūkio subjektų grupės narys (pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje); 

 5.4.3. 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. Tiekėjas privalo siūlyti visas prašomas paslaugas ir kiekius. 

Nepasiūlius kurios nors pozicijos, pasiūlymas bus atmestas. 

 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. liepos 5 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. 

 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 paslaugų 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 

paslaugų techninės specifikacijos reikalavimus, kainos sudėtines dalis, ir pan. Į paslaugų kainą turi būti 

įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos. Tiekėjas prisiima visą riziką dėl galimo paslaugų kainos 

padidėjimo. PVM turi būti nurodomas atskirai. Jeigu PVM suma nenurodoma, turi būti nurodytos priežastys, 

kodėl PVM neimamas (pvz. neapmokestinamas, 0% PVM tarifas ir t.t.).  
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 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.  

 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. 
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 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 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- 07-05, 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.  

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.  
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 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. Komisija konfidencialiai tikrina tiekėjų pasiūlymuose pateiktų kvalifikacijos duomenų 

atitiktį konkurso sąlygose nustatytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams. Jeigu Komisija nustato, 

kad tiekėjo pateikti kvalifikacijos duomenys yra neišsamūs arba netikslūs, ji privalo CVP IS priemonėmis 

prašyti tiekėjo juos papildyti arba paaiškinti per Perkančiosios organizacijos nurodytą terminą. Jeigu 

Perkančiosios organizacijos prašymu tiekėjas CVP IS priemonėmis nepatikslino pateiktų netikslių ir 

neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją, Perkančioji organizacija atmeta tokį pasiūlymą.  

 9.2. Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio tiekėjo minimalių 

kvalifikacijos duomenų atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams ir kiekvienam iš jų CVP IS 

priemonėmis nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, CVP IS susirašinėjimo priemonėmis praneša 

apie šio patikrinimo rezultatus, pagrįsdama priimtus sprendimus. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo 

procedūrose turi tik tie tiekėjai, kurių kvalifikacijos duomenys atitinka perkančiosios organizacijos keliamus 

reikalavimus. 

 9.3. 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.  

 9.4. 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. 

 9.5. Tiekėjo pateiktų kvalifikacijos duomenų patikslinimai, pasiūlymo turinio paaiškinimai, 

pasiūlyme nurodytų aritmetinių klaidų pataisymai, kiti dokumentai siunčiami Perkančiajai organizacijai tik 

CVP IS susirašinėjimo priemonėmis. 

 9.6. Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu: 

 9.6.1. tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos;  

 9.6.2. tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir, 

Perkančiajai organizacijai prašant, nepatikslino jų CVP IS susirašinėjimo priemonėmis; 

 9.6.3. 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.); 

 9.6.4. tiekėjas per Perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir 

(ar) nepaaiškino pasiūlymo; 
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 9.6.5. visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per didelės, 

perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos; 

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

 9.6.7. tiekėjas pasiūlymą pateikė kitais dokumentų failų formatais (t.y. sunkiai nuskaitoma ar 

mokama);  

 9.7. Apie pasiūlymų atmetimą ir tokio atmetimo priežastis tiekėjas yra informuojamas CVP IS 

susirašinėjimo priemonėmis. 

 9.8. Perkančioji organizacija neprisiima jokių įsipareigojimų atlyginti  tiekėjams patirtus ar 

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

 9.9. Pirkimas  laikomas neįvykusiu, jeigu: 

 9.9.1. negauta nė vieno pasiūlymo; 

 9.9.2. pagal pirkimo dokumentų (sąlygų) reikalavimus atmetus pasiūlymus nelieka nei vieno 

pirkimo dokumentuose (sąlygose) nustatytus reikalavimus atitinkančio pasiūlymo; 

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

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

 9.10. 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. 

 9.11. 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 9.6. punkto nuostatas. 

 

10. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS 

 
 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.. 
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 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. 

 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 neatvyksta sudaryti pirkimo 

sutarties, nepateikia konkurso sąlygose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo arba jei tiekėjo pateikta 

šių konkurso sąlygų  nurodyta Tiekėjo sąžiningumo deklaracija yra melaginga, arba atsisako pirkimo sutartį 
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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 

 

 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 12 mėnesių laikotarpiui su galimybe pratęsti iki tol kol bus 

panaudota lėšų už 58 000,00 Eur be PVM, bet ne ilgiau 36 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. 



15 

 

 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 projektas pateiktas šių pirkimo sąlygų 3 priede. 

  13.12. Perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį 

ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų teisės 

aktams, arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams, arba trukdytų laisvai konkuruoti 

tarpusavyje, ne vėliau kaip per 10 d. nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos sąlygų pakeitimo 

paskelbs CVP IS. Šis reikalavimas netaikomas pirkimams, kai pirkimo sutartis sudaroma žodžiu, 

taip pat laimėjusio dalyvio pasiūlymo ar pirkimo sutarties dalims, kai nėra techninių galimybių 

tokiu būdu paskelbtos informacijos atgaminti ar perskaityti. 

 

_____________________ 
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Supaprastinto mažos vertės „Medicinos 

laboratorijų teikiamų paslaugų 
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 MEDICINOS LABORATORIJŲ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ 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. Teikdami šį pasiūlymą patvirtiname, kad esame tinkamai įsisteigę ir teisėtai 

veikiame pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, taip pat esame atlikę visus teisinius veiksmus, 

būtinus, kad pirkimo sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų, ir turime visus pagal teisės aktais 

privalomus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus prekėms tiekti, o pasiūlymo forma visiškai 

atitinka Konkurso sąlygose nustatytus pasiūlymo pateikimo reikalavimus. 

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

skaitmeninės kopijos yra tikros.  

 

 Mes siūlome medicinos laboratorijų teikiamas paslaugas, nurodytus šių konkurso 

sąlygų 2 priede, ir patvirtiname, kad mūsų siūlomos paslaugos visiškai atitinka pirkimo 

dokumentuose nurodytus reikalavimus. 



17 

 

 

 Sutinkame, kad paslaugos bus perkamos tik pagal perkančiosios organizacijos poreikį. 

Sutarties galiojimo metu techninėje specifikacijoje neišvardintas paslaugas įsipareigojame teikti pagal 

perkančiosios organizacijos poreikį oficialiomis, pagal viešai skelbiamą kainininką, mūsų, pirkimo 

dieną galiojančiomis, mažmeninėmis kainomis, taikant ..... %) procentų nuolaidą ir kuri, sutarties 

galiojimo metu, nesikeis.  

Bendra pasiūlymo kaina  pagal techninę 

specifikaciją ir reikalavimus medicinos laboratorijų 

teikiamų paslaugų pirkimui ( supaprastinto mažos 

vertės pirkimo sąlygų 2 priedas) Eur be PVM:   

įrašyti sumą Eur be PVM skaičiais  

PVM .......% įrašyti sumą Eur skaičiais  

Bendra pasiūlymo kaina  pagal techninę 

specifikaciją ir reikalavimus medicinos laboratorijų 

teikiamų paslaugų pirkimui ( supaprastinto mažos 

vertės pirkimo sąlygų 2 priedas) Eur su PVM:   

įrašyti sumą Eur su PVM skaičiais  

 

 

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 paslaugos visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus. 

Įsipareigojame, kad nekokybiškai atlikus tyrimus, savo lėšomis atliksime per 3 darbo dienas nuo 

pranešimo ir pakartotinai paimto kraujo mėginio gavimo dienos. 

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  
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Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai (subteikėjai). 

 
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 2016-10-05  

      

(Tiekėjo arba jo įgalioto 

asmens pareigų pavadinimas) 

 (Parašas)   (Vardas ir pavardė)   
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Supaprastinto mažos vertės „Medicinos 
laboratorijų teikiamų paslaugų 

pirkimas“ pirkimo sąlygų 

2 priedas 
 

 

TECHNINIAI REIKALAVIMAI 

 

MEDICINOS LABOTATORIJŲ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS  

 
Perkamų paslaugų asortimentas sudarytas vadovaujantis 2015 m. atliktų tyrimų sąrašu.  

Kodas* Tyrimo pavadinimas Orientacinis 

perkamas 

kiekis (vnt.) 

Vieneto 

kaina be 

PVM 

(Eur) 

Vienet

o 

PVM 

(%) 

Vienet

o 

kaina 

su 

PVM 

(Eur) 

Suma 

su PVM 

(Eur) 

 

Alergenų paletės 

 

10002 Maisto alergenų paletė 10     

 

Bendraklinikiniai koprologiniai tyrimai 

 

16064 Koprogramos įvertinimas 60     

16065 Reakcija slaptam kraujavimui nustatyti 10     

16066 Pirmuonių išmatų tepinėlyje 

nustatymas 

20     

16067 Kirminų kiaušinėlių išmatų tepinėlyje 

nustatymas (Kato metodu) 
100     

16068 Kirminų kiaušinėlių išmatų tepinėlyje 

nustatymas (lipnios plėvelės metodu) 
50     

16900 FOBT testas (Reakcija kraujui 

susekti) pagal programą 

10     

 
Bendraklinikiniai kraujo tyrimai 

 

16004 5DIF veninio kraujo tyrimas 

automatizuotu būdu 

10     

16012 Kraujo tyrimas ENG nustatyti 

(veniniame kraujuje) 

10     

16013 Leukogramos skaičiavimas 180     

16904 3DIF veninio kraujo tyrimas 

automatizuotu būdu 

10     

 
Bendraklinikiniai šlapimo tyrimai 

 

16048 Šlapimo tyrimas automatizuotu 

būdu 

10     

16054 Šlapimo nuosėdų mikroskopija 10     

 
Bendraklinikiniai tyrimai 

 

16104 Kraujo grupės pagal ABO 

antigenus ir rezus Rh (D) 

priklausomybės faktoriaus 

nustatymas rankiniu būdu 

250     
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16113 Tiesioginis Kumbso mėginys 

(stulpelinių būdu) 

30     

16908 Rh antikūnių nustatymas 

netiesioginiu Kumbso metodu 

15     

       

Kraujo grupės nustatymas ir Rh antikūnai 
16105 Kraujo grupės (ABO) ir Rh(D) 

faktoriaus nustatymas nėščiajai** 
250     

16115 Rezus antikūnų nustatymas tiesioginiu 

Kumbso mėginiu nėščiajai** 
60     

 
Biocheminiai tyrimai 

15002 Bendrojo baltymo koncentracijos 

nustatymas (TP) 
40     

15009 Albuminų serume nustatymas 1     
15013 Gliukozės toleravimo mėginys (GTM) 1     
15014 Glikozilinto hemoglobino (Hb A1c) 

nustatymas (vienkanaliu būdu) 
1200     

15018 Šlapimo rūgšties koncentracijos 

nustatymas (UA) 
200     

15019 Kreatinino koncentracijos nustatymas 1400     
15021 Šlapalo (ureos) koncentracijos 

nustatymas 
500     

15023 Bendrojo cholesterolio koncentracijos 

nustatymas 
3000     

15023-

15026 
Lipidograma (bendrojo colesterolio, 

DTL,  MTL ir triacilglicerolių 

koncentracijos nustatymas) 

2000     

15028 Bendrojo bilirubino koncentracijos 

nustatymas (B. bil.) 
240     

15029 Tiesioginio bilirubino koncentracijos 

nustatymas (t. bil.) 
50     

15029 Netiesioginio bilirubino koncentracijos 

nustatymas (N. Bil.) 
50     

15030 Kalio koncentracijos nustatymas 300     
15031 Natrio koncentracijos nustatymas 280     
15032 Chloridų koncentracijos nustatymas 20     
15033 Bendrojo kalcio koncentracijos 

nustatymas (Ca) 
80     

15034 Jonizuoto kalcio (Ca++) 

koncentracijos apskaičiavimas 
10     

15040 Geležies koncentracijos nustatymas 

(Fe) 
60     

15042 Fosforo koncentracijos nustatymas 

(Phos) 
1     

15043 Magnio koncentracijos nustatymas 

(Mg) 
50     

15045 Cinkas (Zn) 1     
15060 ASAT (GOT) aktyvumo nustatymas 1700     
15061 ALAT (GPT) aktyvumo nustatymas 1700     
15062 Šarminės fosfatazės aktyvumo 

nustatymas 
200     
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15073 Gama gliutamiltransferazės (GGT) 

aktyvumo nustatymas 
20     

15074 Alfa amilazės aktyvumo nustatymas 

(α-amyl) 
100     

15075 Pankreatinės amilazės aktyvumo 

nustatymas 
10     

15077 Protrombino aktyvumo nustatymas 

pagal Kviką (SPA/INR) 
1300     

15079 Fibrinogenas (Fib.) 1     
15080 Aktyvinto dalinio tromboplastino laiko 

(ADTL) nustatymas 
300     

15912 Gliukozės koncentracijos plazmoje 

nustatymas 
3400     

15916 Netiesioginio bilirubino 

koncentracijos nustatymas 

10     

17218 RPR kokybinė reakcija (sifilis) 350     
17220 TPHA (titras) 1     
18906 CRB didelio jautrumo 10     
18022 C- reaktyvaus baltymo kiekybinis 

nustatymas (CRB) 

600     

18050 Reumatoidinio faktoriaus 

kiekybinis nustatymas (RF) 

30     

 

Ginekologiniai  tyrimai 

17041 Lyties organų išskyrų tyrimas 

(MŠL) 

10     

19500 Chlamydia trachomatis (PGR) 10     

19501 Neisseria gonorrheae (PGR) 10     

19502 Mycoplasma hominis (PGR) 10     

19503 Mykoplasma genitalium (PGR) 10     

19504 Ureaplasma spp. (PGR) 10     

19505 Gardnerella vaginalis (PGR) 10     

19506 Trichomonas vaginalis (PGR) 10     

19507 Candida albicans (PGR) 10     

 

Imunologiniai tyrimai 
15124 Laisvo tiroksino (LT4) nustatymas 

imunofermentiniu būdu 
1000     

15126 Tiroksino (TTH) nustatymas 

imunofermentiniu būdu 
1000     

15130 Laisvo trijodtironino (FT3) nustatymas 

imunofermentiniu metodu 
50     

15179 Karcinoembriogeninio antigeno (CEA) 

nustatymas  
80     

15182 Vėžio žymens Ca 15-3 nustatymas 50     
15183 Vėžio žymens Ca 19-9 nustatymas 30     
15184 Vėžio žymens Ca 125 nustatymas 90     
15185 Prostatos specifinio antigeno (PSA) 

nustatymas 
1500     

15194 Feritino koncentracijos nustatymas 

(Ferr) 
10     



22 

 

17114 Chlamydia pneumoniae IgG 

antikūnų nustatymas 

imunofermentiniu metodu 

10     

17117 Chlamydia trachomatis 1     
17125 Citomegalo viruso (CMV) IgM 

nustatymas imunofermentiniu 

metodu 

20     

17128 Citomegalo viruso (CMV) IgG 

nustatymas imunofermentiniu 

metodu 

20     

17168 Žmogaus imunodeficito viruso 1/2 

(ŽIV 1/2) antikūnų tyrimai (su 

ŽIV1 O) 

350     

17181 Erkinio encefalito antikūnų IgM 

nustatymas imunofermentiniu 

metodu 

15     

17182 Erkinio encefalito antikūnų IgG 

nustatymas imunofermentiniu 

metodu 

15     

17193 T.gondii IgM nustatymas 

imunofermentiniu metodu 

100     

17194 T.gondii IgG nustatymas 

imunofermentiniu metodu 

100     

17203 Toxocara canis IgM (toksokarozė) 1     
17204 Toxocara canis IgG antikūnų 

nustatymas imunofermentiniu 

metodu (toksokarozė) 

1     

17223 Boreliozės (Laimo ligos) IgG 

antikūnų nustatymas 

imunofermentiniu metodu 

35     

17224 Boreliozės (Laimo ligos) IgM 

antikūnų nustatymas 

imunofermentiniu metodu 

35     

18010 Antikūnų prieš skydliaukės 

peroksidazę nustatymas (angl. anti-

TPO) imunofermentiniu metodu 

250     

18032 Imunoglobulino E koncentracijos 

nustatymas 

1     

 

Mikrobiologiniai tyrimai 
17001 Skreplių pasėlis rankiniu būdu 2     
17006 Šlapimo pasėlis rankiniu būdu** 280     
17024 Tepinėlio iš gerklų pasėlis 

hemoliziniams streptokokams 

nustatyti 

1     

17032 Išmatų diagnostinis pasėlis 5     
17045 Jautrumo antibakteriniams vaistams 

nustatymas diskų difuzijos metodu 

5     

17006 + Jautrumo antibakteriniams vaistams 15     
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17046 nustatymas diskų difuzijos metodu 

(12 diskų)** 
17054 Enterobakterijų identifikavimas iki 

genties 

1     

17055 Enterobakterijų identifikavimas iki 

rūšies 

2     

17060 Enteropatogeninių ešerichijų 

identifikavimas iki rūšies 

15     

17071 Beta-hemolitinių streptokokų 

identifikavimas 

5     

999999 Jautrumo antibakteriniams vaistams 

nustatymas 

10     

 
Mikrobiologiniai tyrimai 

17148 Hepatito B viruso (HBV) HBs Ag 

antigeno nustatymas 
30     

17150 Hepatito B viruso (HBV) HBcor 

antikūnių nustatymas  
30     

17160 Hepatito C viruso (HCV) antikūnų 

nustatymas 
30     

17167 ŽIV antikūnų tyrimas (su sertifikatu) 

nėščiajai** 
370     

17218 RPR testas (su titro nustatymu) 

nėščiajai**   
350     

IŠ VISO:   
 

 

Patologinės anatomijos tyrimai  
30009 Citopatologinis gimdos kaklelio 

tyrimas pagal Bethesda sistemą- 

profilaktinis pagal programą 

300     

 

 

* Kodas pagal LR SAM 1996 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. 178 ‘‘Dėl valstybinės ir savivaldybių remiamų 

asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainyno patvirtinimo‘  ( Žin., 1996, Nr. 35-892, 2002, Nr. 102-4582, 

2003, Nr. 1-23) 

** Nėščiųjų tyrimai, kompensuojami iš PSDF biudžeto lėšų 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

Supaprastinto mažos vertės „Medicinos 
laboratorijų teikiamų paslaugų 

pirkimas“ pirkimo sąlygų 

3 priedas 

Projektas 

 

VIEŠOJO MEDICINOS LABORATORIJŲ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ PIRKIMO-

PARDAVIMO SUTARTIS 

 

2016 m. ___________ mėn. ____d. Nr.  

Visaginas 

 

 

Viešoji įstaiga Visagino PSPC, įmonės kodas 155936576, kurios registruota buveinė yra 

Taikos pr. 15, LT- 31107 Visaginas, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos 

Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktorės Violetos Dilienės, veikiančios pagal 

PSPC įstatus, toliau vadinama „Užsakovu“, iš vienos pusės, ir UAB [], įmonės kodas [], kurio 

registruota buveinė yra [], duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos 

juridinių asmenų registre, atstovaujama [], veikiančio pagal įstatus (toliau – Paslaugų teikėjas), 

toliau kartu šioje viešojo pirkimo pardavimo sutartyje vadinami “Šalimis”, o kiekvienas atskirai- 

“Šalimi”, atsižvelgdamos į įvykusio viešosios įstaigos Visagino pirminės sveikatos priežiūros 

centro organizuoto viešojo mažos vertės „Medicinos laboratorijų teikiamų paslaugų (pirkimo Nr. []) 

pirkimas“ pirkimo (toliau- Pirkimas) rezultatus ir vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų 

pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000, 206, Nr. 4- 102), Lietuvos Respublikos civilinio 

kodekso nuostatomis, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus bei ankščiau 

nurodyto pirkimo sąlygomis, sudarė šią sutartį (toliau vadinama Sutartimi) ir susitarė dėl toliau 

išvardintų sąlygų: 

 

1. SUTARTIES DALYKAS 

 

  1.1. Sutarties objektas yra medicinos laboratorijų paslaugų teikimas (toliau- Paslaugos) – 

Užsakovo siųstų tyrimų atlikimas. Sutarties dalykas taip pat yra į sutarties 1 priedą neįtrauktos 

panašios paslaugos, priskirtinos paslaugoms, kurių skaitmeninio kodo pirmi penki skaitmenys ( 

pagal BVPŽ ) yra 85145. Šios paslaugos bus perkamos atsiradus poreikiui šalims susitarus dėl 

įkainio.  

1.2. Šia sutartimi nustatoma tvarka ir sąlygos, pagal kurią Teikėjas įsipareigoja teikti 

šios sutarties 1 priede nurodytas kokybiškas paslaugas (toliau- paslaugos) Užsakovo nuosavybėn, o 

Užsakovas įsipareigoja už šias paslaugas šios sutarties sąlygomis atsiskaityti.  
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1.3. Šalys susitaria, kad perkamų paslaugų kiekiai ir jų savybės nurodyti šios Sutarties 

1 priede yra preliminarūs. Užsakovas atsižvelgdamas į savo poreikius ir finansines galimybes, gali 

įsigyti mažesnį paslaugų kiekį, nei nurodytas numatomas paslaugų kiekis. Visos Paslaugų teikėjo 

siūlomos paslaugų savybės privalo atitikti konkurso sąlygų 2 priede (techninėje specifikacijoje) 

nurodytus reikalavimus. 

1.4. Paslaugų teikėjas garantuoja, kad pagal šią sutartį teikiamos paslaugos 

kokybiškos, atitinka šioms paslaugoms taikomus standartus, sutartyje nustatytus reikalavimus, 

sutartyje ir jos prieduose aptartas sąlygas. 

 

2. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 

 

 2.1. Paslaugų teikėjas privalo teikti paslaugas Užsakovui pagal Sutartį už Paslaugų kainą 

savo rizika, priemonėmis bei sąskaita kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai, įskaitant, bet 

neapribojant, Paslaugų teikimą pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, atitinkamos 

profesinius standartus  ir praktiką, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius, žinias. 

 2.2. Paslaugų teikėjas privalo nedelsdamas raštu informuoti Užsakovą apie bet kurias 

aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Paslaugų teikėjui užbaigti Paslaugų teikimą nustatytais 

terminais. 

 2.3. Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti, kad sutarties sudarymo metu ir visą jos galiojimo 

laikotarpį Paslaugų teikėjo specialistai turėtų atitinkamą kvalifikaciją, licencijas ir patirtį, 

reikalingas norint teikti Paslaugas.  

 2.4. Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti, kad medicininė įranga ir priemonės atitinka 

reikalavimus, sutarčiai vykdyti. 

 2.5. Paslaugų teikėjas privalo tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir 

galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose. 

 2.6. Paslaugų teikėjas privalo pateiktį reikalaujamą dokumentaciją, susijusią su sutarties 

vykdymu. 

 2.7. Paslaugų teikėjas įsipareigoja aprūpinti nemokamai priemonėmis mikrobiologinių 

pasėlių stabilumo ir transportavimo užtikrinimui, temperatūrinį režimą palaikančiais transportavimo 

krepšiais ir kt. 

 2.8. Paslaugų teikėjas įsipareigoja pateikti metodines rekomendacijas dėl tiriamosios 

medžiagos paėmimo, paruošimo, laikymo ir transportavimo; 

 2.9. Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti laboratorinių tyrimų bei gautų rezultatų tikslumą, 

objektyvumą ir patikimumą. Jeigu dėl nekokybiškai atliko tyrimo bus padaryta paciento sveikatai 
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žala, turi būti atlyginta Paslaugų teikėjo lėšomis; 

 2.10. Paslaugų teikėjas įsipareigoja, nustačius, kad Užsakovo pateiktas mėginys yra 

netinkamas, nedelsiant apie tai telefonu informuoti Užsakovo atstovą; 

 2.11. Paslaugų teikėjas privalo laboratorinius tyrimus atlikti LR SAM atestuotoje 

laboratorijoje akredituotais, atestuotais metodais; 

 2.12. Paslaugų teikėjas privalo dėl Paslaugų teikėjo kaltės laboratorinių tyrimų metu 

atsiradusias neatitiktis pašalinti, tyrimą pakartoti savo lėšomis; 

 2.13. Paslaugų teikėjas įsipareigoja savo lėšomis pasiimti mėginius tyrimams iš įstaigos 

buveinės Taikos pr. 15 LT- 31107 Visaginas, 203 kab. kiekvieną darbo dieną nuo 11:30 val. iki 

13:00 val. Mėginių transportavimo priemonės turi būti apsaugotos nuo temperatūros pokyčių ir turi 

būti įdiegta laiko ir temperatūros registravimo sistema, susidedanti iš daviklio ir skaitiklio, skirta 

mėginių transportavimui. 

 2.14. Paslaugų teikėjas įsipareigoja, kad perkančiosios organizacijos pacientams būtų sudaryta 

galimybė paimti kapiliarinį ir veninį kraują ištyrimui perkančiosios organizacijos darbo dienomis 

(nuo 7:00 val. iki 17:00 val.). Atstumas nuo perkančiosios organizacijos buveinės Taikos pr. 15, 

LT- 31107 Visaginas, iki paslaugos teikėjo turi būti prieinamas įvairaus amžiaus, sveikatos būklės 

bei socialinės padėties pacientams. Kraujo paėmimo patalpa turi atitikti visus Lietuvos Respublikos 

teisės aktų reikalavimus. 

 2.156. Paslaugų teikėjas įsipareigoja tyrimus SPA, INR, DATL, kalis (K), natris (Na), bendras 

kraujas atlikti ir atsakymus pateikti siuntusiam gydytojui 2-4 valandų laikotarpyje nuo kraujo 

paėmimo. Esant poreikiui, CRB tyrimas būtų atliktas valandos  laikotarpyje nuo kraujo paėmimo. 

 2.16. Kitų tyrimų atsakymai pristatomi sekančią dieną nuo mėginių paėmimo (išskyrus 

sudėtingus atvejus, kuomet reikalingi papildomi tyrimai ar konsultacijos per 3 d. d. ). Citologijos 

tyrimų atsakymai turi būti pateikiami iki 3 d. d. Mikrobiologijos tyrimų atsakymai turi būti 

pateikiami iki 5 d. d.  

 2.17. Paslaugos teikėjas iki sutarties įsigaliojimo įsipareigoja suderinti mėginių paruošimo 

perdavimui iš perkančiosios organizacijos paslaugos teikėjui, informavimo apie tyrimų rezultatus ir 

jų perdavimo Perkančiajai organizacijai tvarką. Paslaugų teikėjas įsipareigoja tyrimų rezultatus 

perkančiajai organizacijai pateikti  raštu el. paštu vispol@dkd.lt ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo 

mėginių paėmimo. 

 2.18. Paslaugos teikėjas įsipareigojai suteikti galimybę kiekvienam gydytojui ir gydymo 

įstaigai atskirai gautus rezultatus stebėti internetu. Sutarties galiojimo metu pagal perkančios 

organizacijos poreikį ir pareikalavimą pateikti statistines ataskaitas apie atliktus laboratorinius 

mailto:vispol@dkd.lt
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tyrimus.  

2.19. Paslaugų teikėjas įsipareigoja aprūpinti kompiuteriu ir brūkšniniu kodų 

spausdintuvu, integruoti laboratorijos programą į perkančiosios organizacijos naudojamą programą. 

2.20. Paslaugų teikėjas įsipareigoja užtikrinti Užsakovo pateiktos, taip pat 

laboratorinių tyrimų metu gautos informacijos konfidencialumą ir neatskleisti jos trečiajai šaliai be 

atskiro raštiško Užsakovo nurodymo ar leidimo, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktų 

numatytus atvejus; 

2.21. Paslaugų teikėjas įsipareigoja pateikti sąskaitą faktūrą ir atliktų tyrimų sąrašą, 

nurodant tyrimų pavadinimus, jų kainą ir bendrą sumą už praėjusį mėnesį atliktus laboratorinius 

diagnostinius tyrimus iki einamojo mėnesio 15 dienos; 

2.22. Paslaugų teikėjas įsipareigoja Užsakovui paprašius, pateikti atliktų tyrimų 

ataskaitą už kiekvieną mėnesį, pusmetį ar metus; 

2.23. Paslaugų teikėjas įsipareigoja skirti atsakingą asmenį šiai Sutarčiai įgyvendinti: 

[pareigos, vardas, pavardė], tel. Nr. [], el. paštas[]; 

2.24. Paslaugų teikėjas turi teisę gauti Paslaugų visą kainą su sąlyga, kad jis tinkamai 

vykdo šią Sutartį; 

2.25. Paslaugų teikėjas turi teisę neatlikti laboratorinių tyrimų bei neteikti informacijos 

apie tyrimų rezultatus, jeigu Užsakovas nesumoka už anksčiau atliktus laboratorinius tyrimus 

Sutartyje nustatytais terminais; 

2.26. Paslaugų teikėjas turi ir kitas šios Sutarties ir Lietuvos Respublikos galiojančių 

teisės aktų numatytas teises; 

2.27. Užsakovas įsipareigoja pateikti Paslaugų teikėjui tyrimų protokolams parengti 

būtinus duomenis, patvirtintus Užsakovo įgalioto asmens parašu; 

2.28. Užsakovas įsipareigoja sumokėti Paslaugų teikėjui už kokybiškai atliktus 

laboratorinius tyrimus Sutartyje nustatyta tvarka; 

2.29. Užsakovas turi visas šios Sutarties bei Lietuvos Respublikos galiojančių teisės 

aktų numatytas teises; 

2.30. Užsakovas kontroliuoja paslaugų teikimo tvarką, esant būtinumui, abipusiu 

susitarimu, keičia priėmimo tvarką; 

2.31. Užsakovas turi teisę raštu arba žodžiu pareikšti pretenzijas Paslaugų teikėjui apie 

neatitikimą sutartyje keliamiems reikalavimams; 

2.32. Užsakovas įsipareigoja skirti atsakingą asmenį šiai Sutarčiai įgyvendinti: 

Direktoriaus pavaduotoja medicinai Jūratė Avdiukova, m. t. +370 68774052, el. paštas-  

 vispol@dkd.lt . 

mailto:vispol@dkd.lt
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3. SUTARTIES KAINA IR MOKĖJIMO SĄLYGOS 

 

3.1. Ši sutartis laikoma paslaugų fiksuoto įkainio sutartimi (sutarties 1 priedas); 

3.2. Maksimali mokėtina sutarties kaina yra 58 000,00 Eur (penkiasdešimt aštuoni 

tūkstančiai eurų, 00 euro centų) be PVM, bet ne ilgiau 36 mėnesių laikotarpiui.  Galutinė (Paslaugų 

teikėjui išmokėtina) paslaugų kaina priklauso nuo suteiktų paslaugų kiekio. Galutinė Paslaugų kaina 

apskaičiuojama už faktiškai suteiktų paslaugų kiekį, padauginant iš Sutarties 1priede pateiktoje 

lentelėje nurodytų Paslaugų vieneto įkainio; 

3.3. Numatoma pasiūlyme pateikta 12 mėnesių laikotarpiui sutarties kaina [skaičiais] 

Eur (žodžiais) su PVM naudojama tik netesybų dydžio apskaičiavimui; 

3.4. Paslaugų įkainiai yra nurodyti šios sutarties 1 priede, kuris yra neatskiriama šios 

Sutarties dalis; 

3.5. Lietuvos Respublikoje pasikeitus teisės aktams, reglamentuojantiems mokesčių 

dydį arba įvedus naujus ar panaikinus esamus mokesčius, kuriais tiesiogiai apmokestinamos pagal 

šią sutartį parduodamos paslaugos, paslaugų įkainis gali būti keičiamas atitinkama dalimi 

(didinamas arba mažinamas), atsižvelgiant į jo sudėtyje esančio mokesčio dalį ar pridedant naują 

mokestį vadovaujantis šiomis nuostatomis; 

3.6. pasikeitus mokesčiams, kuriais apmokestinamos pagal šią sutartį parduodamos 

paslaugos (pvz., pridėtinės vertės, akcizo ir pan.) bet kurios šalies iniciatyva per protingą terminą 

atitinkamai turi būti perskaičiuojamas paslaugų įkainis; 

3.7. ta pati tvarka taikoma tiek didinant paslaugų įkainį padidėjus mokesčiui arba 

įvedus naują mokestį, tiek jį mažinant, jeigu mokestis mažėja arba jis panaikinamas; 

3.8. paslaugų įkainio pasikeitimą šalys įformina sutarties šalių įgaliotų atstovų 

pasirašomu papildomu susitarimu prie šios sutarties. Naujas paslaugų įkainis įsigalioja tik pasirašius 

papildomą susitarimą arba protokolą; 

3.9. šalis, inicijuojanti paslaugų įkainio pasikeitimą, privalo pateikti tinkamus 

įrodymus, pagrindžiančius sutartyje nurodytų aplinkybių, suteikiančių teisę keisti paslaugų įkainį, 

egzistavimą. 

3.10. paslaugų įkainis nebus perskaičiuojamas, kai pasikeičia teisės aktai, 

reglamentuojantys mokesčių dydį, įvedimą naujų ar panaikinimą esamų mokesčių, kurie įtakoja 

pardavėjo kainodarą, bet tiesiogiai nesusiję su pagal šią sutartį parduodamomis paslaugomis; 

3.11. Dėl bendro kainų lygio kitimo paslaugų įkainis nebus perskaičiuojamas; 

3.12. Mokėjimai pagal šią Sutartį atliekami Lietuvos Respublikos eurais.; 
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3.13. Užsakovas įsipareigoja apmokėti Paslaugų teikėjui už kokybiškai atliktus 

laboratorinius tyrimus per 30 (trisdešimt) dienų nuo sąskaitos - faktūros gavimo dienos. Sąskaitą-

faktūrą už suteiktas paslaugas Paslaugų teikėjas pateikia kiekvieną mėnesį už praėjusį mėnesį iki 

einamojo mėnesio 15-os dienos; 

3.14. Už teikiamas paslaugas Užsakovas atsiskaito mokėjimo pavedimu pervedant 

mokėtiną sumą į Paslaugų teikėjo nurodytą sąskaitą banke: Sąskaitos Nr. [], [] bankas. 

3.15. Apmokėjimas laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Paslaugų teikėjo Sutarties 

3.14. punkte nurodytą banko sąskaitą. 

 

 

4. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS 

 

4.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimo būdai – netesybos (delspinigiai ir baudos): 

4.1.1. Prievolių įvykdymo užtikrinimas. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais, 

perkančioji organizacija, Paslaugų teikėjui pareikalavus, privalo sumokėti 0,02% dydžio 

delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną, o jei Paslaugų teikėjas 

neįvykdo sutarties dėl savo kaltės, t.y. neteikia reikalingų paslaugų sutartyje nustatytomis 

sąlygomis, Paslaugų teikėjas privalo atlyginti perkančiosios organizacijos patirtus nuostolius 

0,02% dydžio delspinigius nuo sutarties sumos su PVM dėl laiku neatliktų paslaugų kainos už 

kiekvieną uždelstą dieną, bet ne daugiau 5 proc. nuo sutarties sumos su PVM ir atlygina 

nuostolius Užsakovui. 

 

 5. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA 

 

 5.1. Šiai Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi 

Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti 

aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.  

 5.2. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami 

abipusiu susitarimu. Šalims nepavykus susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, 

kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti Šalių 

susitarimu, sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme. 

 

6. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖS SĄLYGOS 
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6.1. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už dalinį arba pilną sutarties sąlygų 

nevykdymą, jeigu susidaro nenumatytos aplinkybės (force-majeure), tokios kaip stichinės nelaimės, 

karo veiksmai, streikai ir kt., laikantis taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 

m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 (V.Ž. 1996-07-19 Nr.68).  

6.2. Šalis, prašanti atleisti nuo atsakomybės, sužinojusi apie force majeure aplinkybę 

bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui, kuo skubiau turi pranešti kitai Šaliai apie susidariusią 

situaciją. Būtina pranešti ir tuomet, kai išnyksta pagrindas nevykdyti įsipareigojimų. Pagrindas 

atleisti nuo atsakomybės atsiranda nuo kliūties atsiradimo momento arba, jeigu apie ją laiku 

pranešta, nuo pranešimo momento. Laiku nepranešusi įsipareigojimų nevykdanti Šalis tampa 

atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų išvengta, atlyginimą. 

 

7. KITOS SĄLYGOS 

 

7.1. Užsakovas neįsipareigoja išpirkti viso paslaugų kiekio.  

7.2. Sutarčiai vykdyti bus pasitelkiami subteikėjai: [įrašyti jei bus pasitelkiami].  

7.3. Paslaugų teikėjas norėdamas pakeisti sutartyje nurodytą (-us) subteikėją (-us) 

privalo gauti išankstinį rašytinį Užsakovo sutikimą. Sutikimas duodamas tik dėl konkretaus (-čių) 

subteikėjo (-ų) pakeitimo ir tik įvardijus numatomą (-us) subteikėją (-us). Užsakovas per 10 dienų  

nuo pranešimo apie numatomą subteikėjo (-ų), nurodyto (-ų) Sutartyje, pakeitimą iš Paslaugų 

teikėjo gavimo dienos turi pranešti Paslaugų teikėjui apie savo sprendimą.  

7.4. Norėdamas pakeisti Sutartyje nurodytą (-us) subteikėją (-us), Paslaugų teikėjas 

privalo pateikti Užsakovui dokumentų, įrodančių naujo subteikėjo teisę teikti siūlomas paslaugas, 

tinkamai patvirtintas kopijas. 

7.5. Paslaugų teikėjas atsako už savo subteikėjų veiksmus, įsipareigojimų nevykdymą 

bei aplaidumą taip, lyg šiuos veiksmus atliktų ar Sutarties įsipareigojimų nevykdytų ar aplaidus 

būtų jis pats. Užsakovo sutikimas, kad kuri nors šioje Sutartyje nurodytų įsipareigojimų dalis būtų 

vykdoma subteikėjo, neatleidžia Paslaugų teikėjo nuo jokių jo įsipareigojimų pagal šią Sutartį 

įvykdymo. 

 

8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

8.1. Sutartis įsigalioja nuo 2016-08-14 ir galioja 12 mėnesių su galimybe pratęsti iki 

tol kol bus panaudota lėšų prekėms už 58 000,00 Eur be PVM, bet ne ilgiau 36 mėnesių laikotarpiui 
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nekeičiant esminių sutarties sąlygų. Esant nenumatytoms aplinkybėms sutarties vykdymo terminas, 

gali būti atidėtas. 

8.2. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti 

rengiant Konkurso sąlygas ir (arba) Sutarties sudarymo metu, Sutarties šalys gali keisti tik 

neesmines Sutarties sąlygas.  

8.3. Sutartis yra sudaryta vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise, bet kokios jos 

nuostatos aiškinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.  

8.4. 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. 

8.5. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią sutartį, jeigu Paslaugų teikėjas 

nevykdo savo įsipareigojimų arba vykdo juos netinkamai, prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų 

raštu pranešus apie tai Paslaugų teikėjui.  

8.6. Jei Užsakovas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų arba vykdo juos 

netinkamai, Paslaugų teikėjas gali nutraukti sutartį prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų raštu 

pranešus apie tai Užsakovui.  

8.7. Sutartis taip pat gali būti nutraukta abiejų šalių susitarimu. 

8.8. Sutartis gali būti pakeista ar papildyta atskiru raštišku Šalių susitarimu. Visi 

sutarties pakeitimai ir papildymai galioja jei jie sudaryti raštu ir patvirtinti šalių parašais ir 

anspaudais. 

8.9. Visi rašytiniai pranešimai, vienos iš šalių skirti kitai šaliai, laikomi atlikti tinkamu 

būdu, jei buvo adresuoti šios sutarties 12 skyriuje nurodytais adresais. Nepranešusi apie adreso 

pasikeitimą Šalis, atsako kitai Šaliai už visus su nepranešimu susijusius nuostolius. 

8.10. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos 

įstatymams ar kitiems norminiams teisės aktams šioje Sutartyje neatleidžia Šalių nuo prisiimtų 

įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų 

reikalavimus kiek įmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms. 
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8.11. Pirkimo dokumentai ir Paslaugų teikėjo pirkimui pateiktas pasiūlymas laikomi 

Sutarties dalimi ir gali būti naudojami Sutarties aiškinimui. 

8.12. Ši sutartis pasirašyta lietuvių kalba, 2 ( dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą 

teisinę galią- po vieną kiekvienai Šaliai. 

8.13. Šalys patvirtina, kad sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją 

kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė aukščiau nurodyta data. 

PRIDEDAMA: Specifikacija (1 priedas). Ji yra neatskiriama sutarties dalis. 

 

9. JURIDINIAI ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI: 

 

 „Užsakovas“ 

VšĮ Visagino PSPC 

Taikos pr. 15, LT-31107 Visaginas 

Įmonės kodas 155936576 

A.s. LT447300010002619234 

AB SWEDBANK, b.k. 73000 

Tel. (8~386) 71373 buhalterija, 

 tel./fax. (8~386) 71294 vispol@dkd.lt  

 

Direktorė Violeta Dilienė 

A.V. 

“Paslaugų teikėjas” 

UAB []  

Įmonės kodas [] 

PVM k. LT[] 

Buveinės adresas: [] 

Tel./faks:[] 

 El.p. []  

Banko sąskaita: LT[] 

 

Direktorius[] 

A.V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:vispol@dkd.lt
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Sutarties 2016--     -       Nr. (2.41)-10-     /____________ priedas Nr. 1 

 

MEDICINOS LABOTATORIJŲ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS  
 

Kodas* Tyrimo pavadinimas Orientacinis 

perkamas 

kiekis (vnt.) 

Vieneto 

kaina be 

PVM 

(Eur) 

Vienet

o 

PVM 

(%) 

Vienet

o 

kaina 

su 

PVM 

(Eur) 

Suma 

su PVM 

(Eur) 

 

Alergenų paletės 

 

10002 Maisto alergenų paletė 10     

 

Bendraklinikiniai koprologiniai tyrimai 

 

16064 Koprogramos įvertinimas 60     

16065 Reakcija slaptam kraujavimui nustatyti 10     

16066 Pirmuonių išmatų tepinėlyje 

nustatymas 

20     

16067 Kirminų kiaušinėlių išmatų tepinėlyje 

nustatymas (Kato metodu) 
100     

16068 Kirminų kiaušinėlių išmatų tepinėlyje 

nustatymas (lipnios plėvelės metodu) 
50     

16900 FOBT testas (Reakcija kraujui 

susekti) pagal programą 

10     

 
Bendraklinikiniai kraujo tyrimai 

 

16004 5DIF veninio kraujo tyrimas 

automatizuotu būdu 

10     

16012 Kraujo tyrimas ENG nustatyti 

(veniniame kraujuje) 

10     

16013 Leukogramos skaičiavimas 180     

16904 3DIF veninio kraujo tyrimas 

automatizuotu būdu 

10     

 
Bendraklinikiniai šlapimo tyrimai 

 

16048 Šlapimo tyrimas automatizuotu 

būdu 

10     

16054 Šlapimo nuosėdų mikroskopija 10     

 
Bendraklinikiniai tyrimai 

 

16104 Kraujo grupės pagal ABO 

antigenus ir rezus Rh (D) 

priklausomybės faktoriaus 

nustatymas rankiniu būdu 

250     

16113 Tiesioginis Kumbso mėginys 

(stulpelinių būdu) 

30     

16908 Rh antikūnių nustatymas 

netiesioginiu Kumbso metodu 

15     
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Kraujo grupės nustatymas ir Rh antikūnai 
16105 Kraujo grupės (ABO) ir Rh(D) 

faktoriaus nustatymas nėščiajai** 
250     

16115 Rezus antikūnų nustatymas tiesioginiu 

Kumbso mėginiu nėščiajai** 
60     

 
Biocheminiai tyrimai 

15002 Bendrojo baltymo koncentracijos 

nustatymas (TP) 
40     

15009 Albuminų serume nustatymas 1     
15013 Gliukozės toleravimo mėginys (GTM) 1     
15014 Glikozilinto hemoglobino (Hb A1c) 

nustatymas (vienkanaliu būdu) 
1200     

15018 Šlapimo rūgšties koncentracijos 

nustatymas (UA) 
200     

15019 Kreatinino koncentracijos nustatymas 1400     
15021 Šlapalo (ureos) koncentracijos 

nustatymas 
500     

15023 Bendrojo cholesterolio koncentracijos 

nustatymas 
3000     

15023-

15026 
Lipidograma (bendrojo colesterolio, 

DTL,  MTL ir triacilglicerolių 

koncentracijos nustatymas) 

2000     

15028 Bendrojo bilirubino koncentracijos 

nustatymas (B. bil.) 
240     

15029 Tiesioginio bilirubino koncentracijos 

nustatymas (t. bil.) 
50     

15029 Netiesioginio bilirubino koncentracijos 

nustatymas (N. Bil.) 
50     

15030 Kalio koncentracijos nustatymas 300     
15031 Natrio koncentracijos nustatymas 280     
15032 Chloridų koncentracijos nustatymas 20     
15033 Bendrojo kalcio koncentracijos 

nustatymas (Ca) 
80     

15034 Jonizuoto kalcio (Ca++) 

koncentracijos apskaičiavimas 
10     

15040 Geležies koncentracijos nustatymas 

(Fe) 
60     

15042 Fosforo koncentracijos nustatymas 

(Phos) 
1     

15043 Magnio koncentracijos nustatymas 

(Mg) 
50     

15045 Cinkas (Zn) 1     
15060 ASAT (GOT) aktyvumo nustatymas 1700     
15061 ALAT (GPT) aktyvumo nustatymas 1700     
15062 Šarminės fosfatazės aktyvumo 

nustatymas 
200     

15073 Gama gliutamiltransferazės (GGT) 

aktyvumo nustatymas 
20     

15074 Alfa amilazės aktyvumo nustatymas 

(α-amyl) 
100     

15075 Pankreatinės amilazės aktyvumo 

nustatymas 
10     
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15077 Protrombino aktyvumo nustatymas 

pagal Kviką (SPA/INR) 
1300     

15079 Fibrinogenas (Fib.) 1     
15080 Aktyvinto dalinio tromboplastino laiko 

(ADTL) nustatymas 
300     

15912 Gliukozės koncentracijos plazmoje 

nustatymas 
3400     

15916 Netiesioginio bilirubino 

koncentracijos nustatymas 

10     

17218 RPR kokybinė reakcija (sifilis) 350     
17220 TPHA (titras) 1     
18906 CRB didelio jautrumo 10     
18022 C- reaktyvaus baltymo kiekybinis 

nustatymas (CRB) 

600     

18050 Reumatoidinio faktoriaus 

kiekybinis nustatymas (RF) 

30     

 

Ginekologiniai  tyrimai 

17041 Lyties organų išskyrų tyrimas 

(MŠL) 

10     

19500 Chlamydia trachomatis (PGR) 10     

19501 Neisseria gonorrheae (PGR) 10     

19502 Mycoplasma hominis (PGR) 10     

19503 Mykoplasma genitalium (PGR) 10     

19504 Ureaplasma spp. (PGR) 10     

19505 Gardnerella vaginalis (PGR) 10     

19506 Trichomonas vaginalis (PGR) 10     

19507 Candida albicans (PGR) 10     

 

Imunologiniai tyrimai 
15124 Laisvo tiroksino (LT4) nustatymas 

imunofermentiniu būdu 
1000     

15126 Tiroksino (TTH) nustatymas 

imunofermentiniu būdu 
1000     

15130 Laisvo trijodtironino (FT3) nustatymas 

imunofermentiniu metodu 
50     

15179 Karcinoembriogeninio antigeno (CEA) 

nustatymas  
80     

15182 Vėžio žymens Ca 15-3 nustatymas 50     
15183 Vėžio žymens Ca 19-9 nustatymas 30     
15184 Vėžio žymens Ca 125 nustatymas 90     
15185 Prostatos specifinio antigeno (PSA) 

nustatymas 
1500     

15194 Feritino koncentracijos nustatymas 

(Ferr) 
10     

17114 Chlamydia pneumoniae IgG 

antikūnų nustatymas 

imunofermentiniu metodu 

10     

17117 Chlamydia trachomatis 1     
17125 Citomegalo viruso (CMV) IgM 20     
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nustatymas imunofermentiniu 

metodu 
17128 Citomegalo viruso (CMV) IgG 

nustatymas imunofermentiniu 

metodu 

20     

17168 Žmogaus imunodeficito viruso 1/2 

(ŽIV 1/2) antikūnų tyrimai (su 

ŽIV1 O) 

350     

17181 Erkinio encefalito antikūnų IgM 

nustatymas imunofermentiniu 

metodu 

15     

17182 Erkinio encefalito antikūnų IgG 

nustatymas imunofermentiniu 

metodu 

15     

17193 T.gondii IgM nustatymas 

imunofermentiniu metodu 

100     

17194 T.gondii IgG nustatymas 

imunofermentiniu metodu 

100     

17203 Toxocara canis IgM (toksokarozė) 1     
17204 Toxocara canis IgG antikūnų 

nustatymas imunofermentiniu 

metodu (toksokarozė) 

1     

17223 Boreliozės (Laimo ligos) IgG 

antikūnų nustatymas 

imunofermentiniu metodu 

35     

17224 Boreliozės (Laimo ligos) IgM 

antikūnų nustatymas 

imunofermentiniu metodu 

35     

18010 Antikūnų prieš skydliaukės 

peroksidazę nustatymas (angl. anti-

TPO) imunofermentiniu metodu 

250     

18032 Imunoglobulino E koncentracijos 

nustatymas 

1     

 

Mikrobiologiniai tyrimai 
17001 Skreplių pasėlis rankiniu būdu 2     
17006 Šlapimo pasėlis rankiniu būdu** 280     
17024 Tepinėlio iš gerklų pasėlis 

hemoliziniams streptokokams 

nustatyti 

1     

17032 Išmatų diagnostinis pasėlis 5     
17045 Jautrumo antibakteriniams vaistams 

nustatymas diskų difuzijos metodu 

5     

17006 + 
17046 

Jautrumo antibakteriniams vaistams 

nustatymas diskų difuzijos metodu 

(12 diskų)** 

15     

17054 Enterobakterijų identifikavimas iki 

genties 

1     

17055 Enterobakterijų identifikavimas iki 2     
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rūšies 
17060 Enteropatogeninių ešerichijų 

identifikavimas iki rūšies 

15     

17071 Beta-hemolitinių streptokokų 

identifikavimas 

5     

999999 Jautrumo antibakteriniams vaistams 

nustatymas 

10     

 
Mikrobiologiniai tyrimai 

17148 Hepatito B viruso (HBV) HBs Ag 

antigeno nustatymas 
30     

17150 Hepatito B viruso (HBV) HBcor 

antikūnių nustatymas  
30     

17160 Hepatito C viruso (HCV) antikūnų 

nustatymas 
30     

17167 ŽIV antikūnų tyrimas (su sertifikatu) 

nėščiajai** 
370     

17218 RPR testas (su titro nustatymu) 

nėščiajai**   
350     

 

 

Patologinės anatomijos tyrimai  
30009 Citopatologinis gimdos kaklelio 

tyrimas pagal Bethesda sistemą- 

profilaktinis pagal programą 

300     

IŠ VISO:  
 

 

* Kodas pagal LR SAM 1996 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. 178 ‘‘Dėl valstybinės ir savivaldybių remiamų 

asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainyno patvirtinimo‘  ( Žin., 1996, Nr. 35-892, 2002, Nr. 102-4582, 

2003, Nr. 1-23) 

** Nėščiųjų tyrimai, kompensuojami iš PSDF biudžeto lėšų 

 

 

 

 

„Užsakovas“ 

VšĮ Visagino PSPC 

Taikos pr. 15, LT-31107 Visaginas 

Įmonės kodas 155936576 

tel./fax. (8~386) 71294 vispol@dkd.lt  

 

Direktorė Violeta Dilienė 

A.V. 

“Paslaugų teikėjas” 

UAB []  

[],  

Įmonės kodas [] 

Tel./faks: [], el. p. []  

 

Direktorius [] 

A.V. 
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