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1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Perkantysis subjektas – UAB „Molėtų šiluma“, Mechaniztorių g. 7, LT33114 Molėtai, įmonės kodas
167610175 (toliau – Perkantysis subjektas). Perkantysis subjektas yra pridėtinės vertės mokesčio (toliau –
PVM) mokėtojas – PVM mokėtojo kodas LT676101716.
1.2. Viešasis pirkimas (toliau – pirkimas) vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų
vandentvarkos,  energetikos,  transporto  ar  pašto paslaugų srities  perkančiųjų subjektų,  įstatymu (toliau –
Pirkimų įstatymas), Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas),
Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais pirkimus reglamentuojančiais
teisės aktais bei šiomis pirkimo sąlygomis. Vartojamos pagrindinės sąvokos apibrėžtos Pirkimų įstatyme ir
Viešųjų pirkimų įstatyme.
1.21. Kitos vartojamos sąvokos:
Energetikos objektai – elektrinės ir katilinės; elektros tinklai ir jų technologiniai priklausiniai; magistraliniai
dujotiekiai,  gamtinių  dujų  sistemos,  gamtinių  dujų  saugyklos,  suskystintų  gamtinių  dujų  terminalai  ir
saugyklos; magistraliniai naftotiekiai (produktotiekiai); naftos perdirbimo įrenginiai, naftos ir naftos ir naftos
produktų  terminalai  ir  saugyklos,  suskystintų  naftos  dujų  įrenginiai;  šilumos  tiekimo  tinklai  ir  jų
technologiniai priklausiniai (Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas 2002 m. gegužės 16 d. Nr. IX-884)
1.3. Pirkimo tikslas – supaprastinto atviro konkurso būdu parinkti tiekėją (toliau – tiekėjas, dalyvis), kuris
pagal  sudarytą  sutartį  (toliau  –  Sutartis)  Perkančiajam  subjektui  atliktų  Vandens  šildymo  katlo  DE-10
keitimas  nauju  Molėtų  miesto  katilinėje (BVPŽ  kodas  –  45251200-3,  71320000-7,  45222000-9,
45231000-5, 80500000-9 toliau – Darbai). 
1.4.  Pirkimą  atlieka  Perkančiojo  subjekto  Prekių,  paslaugų  ir  darbų  viešojo  pirkimo komisija  (toliau  –
Komisija). 
1.5.  Pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis, pasiekiamomis  https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt. Pirkime
gali dalyvauti tik CVP IS registruoti tiekėjai. Bet kokia informacija, Pirkimo sąlygų paaiškinimai, pranešimai
ar kitas Perkančiojo subjekto ir Tiekėjo susirašinėjimas vyks tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis. 
1.6. Visos pirkimo sąlygos nustatytos pirkimo dokumentuose, kuriuos sudaro:

1.6.1. skelbimas apie pirkimą;
1.6.2. pirkimo  sąlygos (kartu su priedais);
1.6.3. pirkimo dokumentų paaiškinimai (patikslinimai), taip pat atsakymai į dalyvių klausimus (jeigu

bus);
            1.6.4. kita CVP IS priemonėmis pateikta informacija.
1.7.  Pirkimas  atliekamas  laikantis  lygiateisiškumo,  nediskriminavimo,  skaidrumo,  abipusio  pripažinimo,
proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų.
1.8.  Perkančiojo subjekto kontaktiniai  asmenys:  UAB „Molėtų šiluma“ Mechaniztorių g.  7,  LT33114
Molėtai;
1.9.  Perkantysis  subjektas  planuoja  teikti   paraišką  finansavimui  gauti  pagal  2014-2020  metų  Europos
sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioritetą "Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių
energijos gamybos ir naudojimo skatinimas" 04.1.1-LVPA-K-112 „Biokurą naudojančių šilumos gamybos
įrenginių keitimas“.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Reikalavimai perkamiems darbams pateikti 1 priede „Techninė specifikacija“, kurį sudaro „Techninė
užduotis“  su  priedais  ir  „Techniniai  reikalavimai“   ir  apima:  5  MW galios  biokuru  kūrenamo vandens
šildymo katilo su pagalbiniais įrenginiais, inžineriniais tinklais, techninio ir darbo projektų arba techninio
darbo  projekto   (jeigu  taikoma  pagal  teisės  aktus)  atlikimą,  statinio  projekto  vykdymo priežiūrą  (jeigu
taikoma pagal teisės aktus), reikalingų įrengimų ir medžiagų komplektavimą, statybos - montavimo darbus ir
bandymus, personalo mokymą, objekto pridavimą LR įstatymų ir poįstatyminių aktų nustatyta tvarka.
2.2. Pirkimas į atskiras dalis neskaidomas. 
2.3. Darbai atliekami ne ilgiau kaip per 7 mėn., skaičiuojant nuo sutarties įsigaliojimo datos.
2.4. Darbų pabaiga – 2018 m. lapkričio 1 d
2.5. Katilo ir kitos pagrindinės įrangos montavimo darbus užbaigti iki 2018 spalio 1 dienos.  

3. TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI IR KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI 

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/


3.1. Tiekėjas (taip pat visi tiekėjų grupės nariai, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė) ir ūkio subjektai, kurių
pajėgumais  remsis  tiekėjas,  turi  neturėti  nei  vieno  tiekėjų  pašalinimo  pagrindo ir  atitikti  jiems  pirkimo
dokumentuose keliamus kvalifikacijos reikalavimus.
3.2. Tiekėjai, dalyvaujantys pirkime, pareikšdami, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų ir, kad jie tenkina
pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, turi pateikti užpildytą pirkimo sąlygų 4 priedą
„Kvalifikacinių  reikalavimų atitikties  deklaraciją“  (toliau  –  Deklaracija)  ir  3  priedą  „Europos  bendrasis
viešųjų pirkimų dokumentas“ (toliau –  EBVPD) pagal  Viešųjų pirkimų įstatymo 50 straipsnyje nustatytus
reikalavimus.  EBVPD  pildomas  jį  įkėlus  į  Europos  Komisijos  interneto  svetainę
https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=lt ir užpildžius bei atsisiuntus pateikiamas kartu su pasiūlymu (XML
formatu). EBVPD pildymo instrukciją galima rasti Viešųjų pirkimų tarnybos internetinėje svetainėje adresu
http://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/ebvpd-pildymo-rekomendacijos. Jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė arba tiekėjas
pasiūlyme nurodo, kad bus pasitelkiami kiti ūkio subjektai, kartu su pasiūlymu turi būti pateiktos atskiros
kiekvieno grupės nario ir (ar) kito ūkio subjekto užpildytos EBVPD ir Deklaracijas.
3.3.  Perkantysis  subjektas  pirmiausia  atliks  EBVPD  ir  Deklaracijų  patikrinimo  procedūrą,  įvertins
pasiūlymus,  o po to tikrins,  ar nėra ekonomiškai  naudingiausią pasiūlymą pateikusio dalyvio pašalinimo
pagrindų ir ar šio dalyvio kvalifikacija atitinka nustatytus reikalavimus, prieš tai tik šio dalyvio paprašęs
pateikti 3.4 ir 3.6 punktuose nurodytų pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius ir kvalifikacijos atitiktį
pagrindžiančius dokumentus.
3.4. Perkantysis subjektas pašalina tiekėją iš pirkimo procedūros, jeigu:

Tiekėjų pašalinimo pagrindai
Pašalino pagrindų nebuvimą
patvirtinantys dokumentai

3.4.1.

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

Išrašai iš teismų sprendimų, jei  tokie
yra,  ar  Informatikos  ir  ryšių
departamento  prie  Lietuvos
Respublikos  vidaus  reikalų
ministerijos  išduota  pažyma,  ar
valstybės  įmonės  Registrų  centro
Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės
nustatyta tvarka išduotas dokumentas,
patvirtinantis  jungtinius
kompetentingų  institucijų  tvarkomus
duomenis,  ar  jiems  tolygus  šalies,
kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies,
iš  kurios  jis  atvyko,  kompetentingos
teismo  ar  viešojo  administravimo
institucijos  išduotas  dokumentas,
liudijantis,  kad  nėra  nurodytų
pažeidimų. 
Nurodytas  dokumentas  turi  būti
išduotas ne anksčiau nei 90 dienų iki
pasiūlymų  pateikimo  termino
pabaigos.  Jei  dokumentas  išduotas
anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas
ilgesnis  nei  pasiūlymų  pateikimo
terminas,  toks  dokumentas  yra
priimtinas.

Pastabos:
- laikoma, kad tiekėjas arba jo atsakingas asmuo nuteistas už 3.4.1 punkte nurodytas nusikalstamas veikas,
kai jis atitinka Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 2 dalyje nurodytas sąlygas;

-  Perkantysis  subjektas  nepašalina tiekėjo  iš  pirkimo  procedūros  esant  Viešųjų  pirkimų  įstatymo  46
straipsnio 8 dalies sąlygoms.
3.4.2. Tiekėjas  nevykdo  įsipareigojimų,  susijusių  su

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

1)  Išrašai  iš  teismų,  jei  tokie  yra,  ar
Valstybinės  mokesčių  inspekcijos  prie
Lietuvos  Respublikos  finansų  ministerijos
teritorinės  valstybinės  mokesčių  inspekcijos
arba  valstybės  įmonės  Registrų  centro

http://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/ebvpd-pildymo-rekomendacijos
https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=lt


Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  nustatyta
tvarka  išduotas  dokumentas,  patvirtinantis
jungtinius  kompetentingų  institucijų
tvarkomus  duomenis,  ar  šalies,  kurioje
registruotas  tiekėjas,  kompetentingos
valstybės institucijos išduota pažyma.
2) Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas,
kuris  yra  fizinis  asmuo,  pateikia  Valstybinio
socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių
skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo
fondo  įstaigų,  susijusių  su  Valstybinio
socialinio  draudimo  fondo  administravimu
arba  valstybės  įmonės  Registrų  centro
Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  nustatyta
tvarka  išduotą  dokumentą,  patvirtinantį
jungtinius  kompetentingų  institucijų
tvarkomus duomenis.
Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas
Lietuvos  Respublikoje,  iš  jo  nereikalaujama
pateikti  šio  reikalavimo  2  punkte  nurodytų
dokumentų.  Perkantysis  subjektas  tikrina
paskutinės  pasiūlymų  pateikimo  termino
dienos,  nurodytos  skelbime  apie  pirkimą,
duomenis.
Kitos valstybės tiekėjas pateikia šalies, kurioje
yra  įregistruotas  tiekėjas,  kompetentingos
valstybės institucijos išduotą pažymą.
Nurodyti  dokumentai  turi  būti   išduoti  ne
anksčiau  nei  30  dienų iki  pasiūlymų
pateikimo  termino  pabaigos.  Jei  dokumentai
išduoti anksčiau, tačiau jų galiojimo terminas
ilgesnis  nei  pasiūlymų  pateikimo  terminas,
tokie dokumentai yra priimtini.

Pastabos:
- laikoma, kad tiekėjas arba jo atsakingas asmuo nuteistas už 3.4.2 punkte nurodytas veikas, kai:
a)  dėl  tiekėjo,  kuris  yra  fizinis  asmuo,  per  pastaruosius  5  metus  buvo  priimtas  ir  įsiteisėjęs
apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;
b) dėl tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, per pastaruosius 5 metus
buvo  priimtas  ir  įsiteisėjęs  apkaltinamasis  teismo  nuosprendis  arba  galutinis  administracinis
sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus;

- Perkantysis subjektas nepašalina tiekėjo iš pirkimo procedūros, jeigu;
a)  tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti  mokesčius,  įskaitant  socialinio draudimo įmokas ir dėl  to
laikomas jau įvykdžiusiu nurodytus įsipareigojimus;
b) įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų);
c) tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki pasiūlymų pateikimo
termino  pabaigos  nespėjo  sumokėti  mokesčių,  įskaitant  socialinio  draudimo  įmokas,  sudaryti
mokestinės  paskolos  sutarties  ar  kito  panašaus  pobūdžio  įpareigojančio  susitarimo  dėl  jų
sumokėjimo  ar  imtis  kitų  priemonių,  kad  atitiktų  a)  punkto  nuostatas.  Tiekėjas  šiuo  pagrindu
nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, Perkančiajam subjektui reikalaujant pateikti aktualius
dokumentus pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra laikomas
įvykdžiusiu  įsipareigojimus,  susijusius  su  mokesčių,  įskaitant  socialinio  draudimo  įmokas,
mokėjimu.

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

Perkantysis  subjektas  nereikalauja
papildomų  dokumentų  dėl  atitikties
šiam reikalavimui įrodymo.

3.4.4. Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, Perkantysis  subjektas  nereikalauja



kaip apibrėžta Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnyje, ir
atitinkamos  padėties  negalima  ištaisyti.  Laikoma  ,  kad
atitinkamos  padėties  dėl  interesų  konflikto  negalima
ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė
Komisijos  ar  Perkančiojo  subjekto  sprendimus  ir  šių
sprendimų  pakeitimas  prieštarautų  Viešųjų  pirkimų
įstatymo nuostatoms;

papildomų  dokumentų  dėl  atitikties
šiam reikalavimui įrodymo.

3.4.5.
Pažeista  konkurencija,  kaip  nustatyta  Viešųjų  pirkimų
įstatymo 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties
negalima ištaisyti;

Perkantysis  subjektas  nereikalauja
papildomų  dokumentų  dėl  atitikties
šiam reikalavimui įrodymo.

3.4.6.

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

Perkantysis  subjektas  nereikalauja
papildomų  dokumentų  dėl  atitikties
šiam reikalavimui įrodymo.

3.4.7.

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

Perkantysis  subjektas  nereikalauja
papildomų  dokumentų  dėl  atitikties
šiam reikalavimui įrodymo.

3.4.8. Tiekėjas  yra neįvykdęs pirkimo sutarties, pirkimo sutarties
su  perkančiuoju  subjektu  ar  koncesijos  sutarties  ar
netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis pirkimo sutarties
pažeidimas,  kaip  nustatyta  Civiliniame kodekse  (toliau  –
esminis  pirkimo  sutarties  pažeidimas),  dėl  kurio  per
pastaruosius 3 metus buvo nutraukta pirkimo sutartis arba
per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo
sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos,
perkančiojo  subjekto  ar  suteikiančiosios  institucijos
reikalavimas  atlyginti  nuostolius,  patirtus  dėl  to,  kad
tiekėjas  pirkimo  sutartyje  nustatytą  esminę  pirkimo
sutarties  sąlygą  vykdė  su  dideliais  arba  nuolatiniais

Perkantysis  subjektas  nereikalauja
papildomų  dokumentų  dėl  atitikties
šiam reikalavimui įrodymo.



trūkumais.  Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat  pašalinamas iš
pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės
aktais,  per  pastaruosius  3 metus  nustatyta,  kad  jis,
vykdydamas ankstesnę pirkimo sutartį,  ankstesnę pirkimo
sutartį su perkančiuoju subjektu arba ankstesnę  koncesijos
sutartį,  pirkimo  sutartyje  nustatytą  esminį  reikalavimą
vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta
ankstesnė pirkimo sutartis  buvo nutraukta anksčiau,  negu
toje  pirkimo  sutartyje  nustatytas  jos  galiojimo  terminas,
buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios
sankcijos.  Perkantysis  subjektas iš  pirkimo  procedūros
pašalina tiekėją ir tuo atveju, kai ji turi įtikinamų duomenų,
kad tiekėjas yra įsteigtas, siekiant išvengti šio pašalinimo
pagrindo taikymo;

3.4.9.

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

Perkantysis  subjektas  nereikalauja
papildomų  dokumentų  dėl  atitikties
šiam reikalavimui įrodymo.

3.5.  Subtiekėjų,  subteikėjų,  subrangovų  kurių  pajėgumais  tiekėjas  nesiremia,  pašalinimo pagrindai  ir  jų
patikrinimo tvarka (jei Perkantysis subjektas tikrina, ar nėra tokio subtiekėjo pašalinimo pagrindų) nurodyta
sutarties pagrindinėse sąlygos.
3.6. Tiekėjas privalo atitikti visus nustatytus kvalifikacijos reikalavimus:

Kvalifikacijos reikalavimai Dokumentai ir informacija,
kuriuos turi pateikti tiekėjai,

siekiantys įrodyti, kad jų
kvalifikacija atitinka keliamus

reikalavimus
Teisė verstis atitinkama veikla

3.6.1
.

Tiekėjas turi teisę verstis veikla, kuri reikalinga pirkimo
sutarčiai įvykdyti t.y.: 
1.atlikti statybos montavimo darbus (statinių kategorija:
ypatingi  statiniai;  statinių  grupės:  negyvenamieji
pastatai; statybos darbų sritys:
1.1.bendrieji statybos darbai:
1.1.1.statybinių  konstrukcijų  (gelžbetonio,  metalo)
statyba ir montavimas;
1.2.specialieji statybos darbai:
1.2.1. mechanikos darbai: šilumos gamybos (ne mažiau
5 MW) įrenginių montavimas;
1.2.2.elektrotechnikos  darbai:  statinio  elektros
inžinerinių  sistemų  įrengimas,  procesų  valdymo  ir
automatizavimo sistemų įrengimas.
2) turi teisę verstis: 
2.1.šilumos  įrenginių  (išskyrus  šilumos  tinklus  ir
šilumos punktus) iki 4,0 MPa slėgio bandymo darbais; 
2.2.elektros  tinklo  ir  įrenginių  iki  1000  V  įtampos
eksploatavimo darbais

1)  Lietuvos  Respublikos  aplinkos
ministerijos  arba  SPSC  išduota
galiojančio  atestato  tinkamai
patvirtinta  kopija  (pateikiama
skaitmeninė  dokumento  kopija)
suteikiančio teisę atlikti  statinio ir
statinio dalies statybos darbus;
 arba,  jei  pasiūlymą  pateikė
užsienio  tiekėjas  –  dokumentas,
įrodantis  jo  teisę  vykdyti
atitinkamas  veikas  užsienio
valstybėse,  tinkamai  patvirtinta
kopija  kartu  su  Lietuvos
Respublikos  aplinkos  ministerijos
išduotos  Teisės  pripažinimo
pažymos  tinkamai  patvirtinta
kopija.  (pateikiama  skaitmeninė
dokumento kopija)
2)  Lietuvos  Respublikos
valstybinės energetikos inspekcijos
išduoto  atestato  tinkamai
patvirtinta  kopija  (pateikiama
skaitmeninė dokumento kopija).



Finansinio ir ekonominio pajėgumo reikalavimai
3.6.2

.
Tiekėjo  vidutinės  metinės  pajamos  iš  statybos  ir/arba
rekonstrukcijos darbų šilumos gamybos objektuose per
paskutinius 3 finansinius metus arba arba per laiką nuo
tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą
mažiau nei 3 metus) ne mažiau kaip 400,00 tūkst. EUR
be PVM.

Tiekėjo  įmonės  pažyma  apie
gautas pajamos iš  statybos ir/arba
rekonstrukcijos  darbų  energetikos
objektuose  per  paskutinius  3
finansinius  metus  arba per  laiką
nuo  tiekėjo  įregistravimo  dienos
(jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau
nei 3 metus)
(pateikiama  skaitmeninė
dokumento kopija).

Techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai
3.6.3

.
Tiekėjas  per  pastaruosius  3  metus  arba  per  laiką  nuo
tiekėjo  registracijos  dienos  (jeigu  tiekėjas  vykdė  veiklą
mažiau nei 3 metus) tinkamai ir laiku įvykdė bent vieną
statybos darbų sutartį, kurios apimtyje buvo pastatytas ne
mažesnės nei 5 MW šiluminės galios biokuru kūrenamas
katilas (su pakura).

1)  Įvykdytų  sutarčių  sąrašas,
nurodant sutarčių objektų techninius
duomenis  (katilo  galia  ir  kt.),
sutarčių  įsigaliojimo  ir  pabaigos
datas,  statybos  darbų  pavadinimą,
užsakovą  bei  jo  kontaktus,
neatsižvelgiant į tai, ar užsakovas yra
perkančioji organizacija, ar ne
(pateikiama  skaitmeninė  dokumento
kopija).
2)  Statinių užbaigimo aktų (statinių
pripažinimo tinkamais naudoti aktų)
arba  atitinkamų  užsienio  šalyje
išduodamų dokumentų kopijos, jeigu
jos  patvirtina  ir  įrodo  tinkamą
sutarties įvykdymo terminą
 (pateikiamos  skaitmeninės
dokumentų kopijos).
3) Įrodymui apie sutarties įvykdymą
tinkamai ir laiku tiekėjas pateikia: jei
užsakovas  buvo  perkančioji
organizacija,  –  jos  patvirtintą
pažymą,  jei  užsakovas  –  ne
perkančioji  organizacija,  –  jo
pažymą,  o  jos  nesant  tiekėjo
deklaraciją  bei  įrodymus,  kodėl
tiekėjas  negali  pateikti
patvirtinančios pažymos.
(pateikiamos  skaitmeninės
dokumentų kopijos).

3.6.4
.

Tiekėjas turi turėti bent vieną projekto vadovą turintį teisę
būti  ypatingo  statinio  projekto  vadovu  ir  kuris  turi
projekto vadovo patirties bent viename objekte, kuriame
buvo suprojektuotas ne mažiau kaip 5 MW galios biokuru
kūrenamas  šilumos  gamybos  įrenginys  ir  projektas  yra
įgyvendintas.

1) Projekto vadovo pasirašytas darbo
patirties  aprašymas  (CV),  nurodant
vardą,  pavardę,  darbovietę,
dokumento,  suteikiančio  teisę  eiti
statinio  projekto  vadovo  pareigas
pavadinimą,  jį  išdavusios  įstaigos
pavadinimą,  išdavimo  datą,
įgyvendintų projektų sąrašą, kuriuose
jis  buvo  projekto  vadovu  ir  buvo
suprojektuoti ne mažiau kaip 5 MW
galios  biokuru  kūrenami  šilumos
gamybos  įrenginiai   (pateikiama
skaitmeninė dokumento kopija).
2)  Lietuvos Respublikos teisės  aktų



nustatyta  tvarka  išduoti  galiojantys
kvalifikacijos  atestatai  arba  Teisės
pripažinimo  dokumentai;
(pateikiama skaitmeninė  dokumento
kopija).
3)  Užsakovo  pažyma  ar  kiti
dokumentai  įrodantys,  kad  projekto
vadovas buvo objekto, kuriame buvo
suprojektuotas ne mažiau kaip 5 MW
galios  biokuru  kūrenamas  šilumos
gamybos  įrenginys  ir  projektas  yra
įgyvendintas.
 (pateikiamos  skaitmeninės
dokumentų kopijos).

3.6.5
.

Tiekėjas turi turėti bent vieną statybos vadovą turintį teisę
būti ypatingo statinio statybos vadovu ir kuris turi statybos
vadovo  patirties  bent  viename  objekte,  kuriame  buvo
pastatyta ir/ar rekonstruota ne mažiau kaip 5 MW galios
biokuru kūrenamas šilumos gamybos įrenginys.

Statybos  vadovo  pasirašytas  darbo
patirties  aprašymas  (CV),  nurodant
vardą,  pavardę,  darbovietę,
dokumento,  suteikiančio  teisę  eiti
statybos  vadovo  pareigas
pavadinimą,  jį  išdavusios  įstaigos
pavadinimą, išdavimo datą, statybos
objektų  sąrašą,  kuriuose  jis  buvo
statybos  vadovu  ir  buvo  pastatytas
ir/ar rekonstruotas ne mažiau kaip 5
MW  galios  biokuru  kūrenamas
šilumos  gamybos  įrenginys
(pateikiama skaitmeninė  dokumento
kopija).
2)  Lietuvos Respublikos teisės  aktų
nustatyta  tvarka  išduoti  galiojantys
kvalifikacijos  atestatai  arba  Teisės
pripažinimo  dokumentai;
(pateikiama skaitmeninė  dokumento
kopija).
3)  Užsakovo  pažyma  ar  kiti
dokumentai  įrodantys,  kad  statybos
vadovas buvo objekto, kuriame buvo
pastatytas  ir/ar  rekonstruotas  ne
mažiau  kaip  5  MW  galios  biokuru
kūrenamas  šilumos  gamybos
įrenginys.
 (pateikiamos  skaitmeninės
dokumentų kopijos).

3.6.6
.

Tiekėjas  yra  įdiegęs  ir  dirba  pagal  kokybės  vadybos
standarto  ISO  9001  arba  lygiaverčių  standartų
reikalavimus.

Pateikti kokybės vadybos ISO 9001 
sertifikato arba lygiaverčio 
dokumento kopiją.
(Pateikiama dokumento skaitmeninė
kopija)

3.7. Pastabos:
3.7.1.  Perkantysis  subjektas  pasilieka  sau  teisę  prašyti  tiekėjo  pateiktų  dokumentų  skaitmeninių  kopijų
originalų;
3.7.2.  Perkantysis subjektas gali  nereikalauti  iš  galimo laimėtojo pateikti  pašalinimo pagrindų nebuvimą
patvirtinančių dokumentų, jei jis turi galimybę susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir
neatlygintinai prisijungęs prie nacionalinės duomenų bazės bet kurioje valstybėje narėje arba naudodamasi
CVP IS arba šiuos dokumentus jau turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų;
3.7.3. Perkantysis subjektas pripažįsta kitose valstybėse išduotus lygiaverčius pašalinimo pagrindų nebuvimą
ar kvalifikacijos reikalavimus įrodančius dokumentus;



3.7.4. jeigu tiekėjas dėl pateisinamų priežasčių negali pateikti Perkančiojo subjekto reikalaujamų jo finansinį
ir ekonominį pajėgumą įrodančių dokumentų, jis turi teisę pateikti kitus Perkančiajam subjektui priimtinus
dokumentus (jei tokie reikalavimai keliami);
3.7.5.  jeigu  tiekėjas  negali  pateikti  pirkimo  sąlygų  3.4.1.,  3.4.2.  punktuose  nurodytų  dokumentų,  nes
valstybėje  narėje  ar  atitinkamoje  šalyje  tokie  dokumentai  neišduodami  arba  toje  šalyje  išduodami
dokumentai neapima visų pirkimo sąlygų 3.4.1., 3.4.2. punktuose keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti
priesaikos  deklaracija  arba  oficialia  tiekėjo  deklaracija,  jeigu  šalyje  nenaudojama priesaikos deklaracija.
Oficiali  deklaracija  turi  būti  patvirtinta  valstybės  narės  ar  tiekėjo  kilmės  šalies  arba  šalies,  kurioje  jis
registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės
ar prekybos organizacijos;
3.7.6.  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“ ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos
konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo, išskyrus atvejus, kai pagal
Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus dokumentas yra atleistas nuo
legalizavimo ir (ar) tvirtinimo žymos (Apostille).
3.8. Jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė, pirkimo sąlygų 3.4 punktuose nustatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų
privalo neturėti kiekvienas tiekėjų grupės narys atskirai, o 3.6 punkte nustatytus kvalifikacijos reikalavimus
turi atitikti bent vienas tiekėjų grupės narys arba visi tiekėjų grupės nariai kartu, atsižvelgiant į jų prisiimtus
įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti.
3.9.  Tiekėjas gali  remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais,  kad atitiktų finansinio, ekonominio, techninio ir
(arba)  profesinio  pajėgumo  reikalavimus  (jeigu  tokius  reikalavimus  Perkantysis  subjektas  kelia),
neatsižvelgiant į tai, kokio teisinio pobūdžio yra jų ryšiai ir laikantis pirkimo sąlygų 3.12 punkte nustatytų
reikalavimų.
3.10.  Tiekėjas  gali  remtis  kitų  ūkio  subjektų  pajėgumais,  kad  atitiktų  reikalavimus  dėl  išsilavinimo,
profesinės kvalifikacijos, profesinės patirties, turėti specialų leidimą ir (arba) būti tam tikros organizacijos
nariu (jeigu tokius reikalavimus Perkantysis subjektas kelia) tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys suteiks
paslaugas/atliks darbus (priklausomai nuo pirkimo objekto), kuriems reikia jų turimų pajėgumų.
3.11.  Jeigu  tiekėjas  remiasi  kito  ūkio  subjekto  pajėgumais,  jis,  teikdamas  pasiūlymą  privalo  įrodyti
Perkančiajam subjektui, kad vykdant sutartį tie ištekliai jam bus prieinami. Tam įrodyti tiekėjas turi pateikti
pirkimo sutarčių ar kitų dokumentų nuorašus, kurie patvirtintų, kad tiekėjui kitų ūkio subjektų ištekliai bus
prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį. Tokiomis pačiomis sąlygomis tiekėjų grupė
gali remtis tiekėjų grupės dalyvių arba kitų ūkio subjektų pajėgumais. Jeigu ūkio subjektas pasiūlyme nėra
nurodomas,  šio  ūkio  subjekto  pajėgumais  remtis  negalima.  Jeigu  pasiūlyme  nurodytas  ūkio  subjektas
netenkina jam keliamų reikalavimų, jis  per Perkančiojo subjekto nustatytą terminą gali  būti  pakeičiamas
reikalavimus atitinkančiu ūkio subjektu.
3.12. Tiekėjas savo pasiūlyme, privalo nurodyti (nurodant ir kokiai pirkimo daliai (apimtis pinigine išraiška
ir dalis procentais)):
3.12.1.  ūkio  subjektus,  kurių  pajėgumais  remiasi  tiekėjas,  kad  atitiktų  teise  verstis  atitinkama  veikla,
finansinio,  ekonominio,  techninio  ir  (arba)  profesinio  pajėgumo reikalavimus  (jeigu  tokius  reikalavimus
Perkantysis subjektas kelia). Šiais ūkio subjektais laikomi ir ekspertai, specialistai, kurie pirkimo laimėjimo
ir pirkimo sutarties sudarymo atveju bus įdarbinti tiekėjo;
3.12.2. kokiai pirkimo sutarties daliai ir kokius subtiekėjus, jeigu jie yra žinomi, jis ketina pasitelkti, t. y.
tiekėjas  pasiūlyme  neprivalo  nurodyti,  kokius  subtiekėjus  pasitelks  pirkimo  sutarties  vykdymui  ir  šią
informaciją  gali  nurodyti  vėliau,  jei  bus  nustatytas  laimėtoju  ir  su  juo  bus  sudaroma  pirkimo  sutartis.
Subtiekėjų pasitelkimo tvarka nustatyta sutarties pagrindinėse sąlygose (6 priedas).
3.13. Ūkio subjektų pasitelkimas nekeičia pagrindinio tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti sutarties
įvykdymo. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti subtiekėjų sutikimą dalyvauti pirkime.
3.14. Perkantysis subjektas reikalauja, kad  esmines užduotis t.y. vandens šildymo katilo, jo pagalbinių
įrenginių montavimą atliktų pats pasiūlymą pateikęs tiekėjas arba tiekėjų grupės narys.
3.15. Jei bendrą pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, reikiamus visų tiekėjų grupės narių reikiamus dokumentus
teikia tik ūkio subjektas, atstovaujantis tiekėjų grupei ir rengiantis bendrą pasiūlymą.
3.16. Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa
apimtimi, tiekėjas Perkančiajam subjektui įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys
asmenys.
3.17. Perkantysis subjektas bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti tiekėjų pateikti visus ar dalį
dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, jeigu tai



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

4. TIEKĖJŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE

4.1. Pasiūlymą gali pateikti tiekėjų grupė, įskaitant laikinas tiekėjų grupes. Tiekėjų grupė, teikianti bendrą
pasiūlymą, privalo pateikti jungtinės veiklos sutartį. 
4.2. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyta tiekėjų grupės sudėtis ir kiekvieno tiekėjų grupės nario
įsipareigojimai vykdant su Perkančiuoju subjektu numatomą sudaryti sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis
išreikšta procentais bendroje sutarties vertėje. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidariąją visų šios
sutarties  šalių  atsakomybę  už  prievolių  Perkančiajam  subjektui  ir  įsipareigojimų  nevykdymą.  Taip  pat
jungtinės  veiklos  sutartyje  turi  būti  numatyta,  kuris  grupės  narys  atstovauja  tiekėjų grupei,  t.  y.  su kuo
Perkantysis  subjektas  turėtų  bendrauti  pasiūlymo vertinimo metu  kylančiais  klausimais  ir  kam teikti  su
pasiūlymo  vertinimu  susijusią  informaciją,  kuris  grupės  narys  įgaliotas  teikti  sąskaitas  atsiskaitymams
(mokėjimai bus atliekami tik vienam iš tiekėjų grupės narių) ir pasirašyti su sutarties įgyvendinimu susijusius
dokumentus.
4.3.  Perkantysis  subjektas  nereikalauja,  kad,  tiekėjų  grupės  pateiktą  pasiūlymą  pripažinus  geriausiu  ir
pasiūlius sudaryti pirkimo sutartį, ši tiekėjų grupė įgytų tam tikrą teisinę formą.

5. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

5.1. Pateikdamas pasiūlymą, tiekėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme
pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam Sutarties įvykdymui.
5.2.  Pasiūlymas  turi  būti  pateikiamas  tik  elektroninėmis  priemonėmis,  naudojant  CVP IS,  pasiekiamoje
adresu  https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/.  Pasiūlymai,  pateikti  popierinėje  formoje,  bus  grąžinami
neatplėšti tiekėjui (kurjeriui) ar grąžinami registruotu laišku ir nebus priimami ir vertinami.
5.3. Elektroninėmis priemonėmis pasiūlymus gali teikti tiktai CVP IS (https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/)
registruoti tiekėjai.
5.4.  Pasiūlymas  privalo  būti  pasirašytas  saugiu  elektroniniu  parašu,  atitinkančiu  LR elektroninio  parašo
įstatymo (Žin. 2000, Nr. 61-1827) reikalavimus. Jei pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu patvirtina ne
tiekėjo vadovas, kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas įgaliojimas kitam asmeniui, suteikiantis jam
teisę pasiūlymą pasirašyti elektroniniu parašu.
5.5.  Visi  pasiūlyme  pateikiami  dokumentai  turi  būti  pateikti  elektronine  forma,  t.  y.  elektroninėmis
priemonėmis tiesiogiai suformuoti dokumentai arba skaitmeninės dokumentų kopijos pateikiami prijungiant
(„prisegant“)  juos  prie  pasiūlymo.  Pateikiami  dokumentai  ar  skaitmeninės  dokumentų  kopijos  turi  būti
prieinami naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų formatus (pvz., *.pdf, *.jpg,
*.doc ir kt.).
5.6. Pateikiant dokumentus elektronine forma, t. y. tiesiogiai suformuojant elektroninėmis priemonėmis arba
pateikiant  skaitmenines  dokumentų  kopijas,  ir  pasiūlymą  pasirašant  saugiu  elektroniniu  parašu  yra
deklaruojama,  kad  dokumentų  elektroninės  formos  arba  dokumentų  skaitmeninės  kopijos  yra  tikros.
Perkantysis subjektas pasilieka sau teisę prašyti dokumentų originalų.
5.7.  Tiekėjo  pasiūlymas  bei  kita  korespondencija  pateikiama  lietuvių  kalba,  laikantis  pirkimo  sąlygose
išdėstytų  reikalavimų  pasiūlymo  pateikimo  struktūrai,  turiniui  ir  formai.  Jei  atitinkami  dokumentai  yra
išduoti kita kalba, tiekėjas privalo pateikti jų vertimą į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas tiekėjo
parašu. Sertifikatai, atestatai, schemos, diagramos, brėžinių paaiškinimai ir pan. gali būti pateikti originalia
anglų kalba, kartu neteikiant jų vertimo į lietuvių kalbą, tačiau perkančiajam subjektui pareikalavus tiekėjas
juos privalės išversti per 2 darbo dienas.
5.8.  Tiekėjas  (fizinis  ar  juridinis  asmuo)  gali  pateikti  Perkančiajam  subjektui  tik  vieną  pasiūlymą,
nepriklausomai nuo to, ar teikiant pasiūlymą jis bus atskiras tiekėjas, ar tiekėjų grupės dalyvis (jungtinės
veiklos sutarties šalis). Bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, teikdamas pasiūlymą kaip atskiras tiekėjas ar
tiekėjų grupės  dalyvis (jungtinės veiklos sutarties šalis),  kitame pasiūlyme nebegali  būti  subtiekėjas.  Jei
tiekėjas pateikia daugiau nei vieną pasiūlymą arba tiekėjų grupės dalyvis dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus,
visi tokie pasiūlymai bus atmesti.
5.9. Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą pirkimo objekto apimtį.
5.10.  Perkantysis  subjektas  neleidžia  pateikti  alternatyvių  pasiūlymų.  Tiekėjui  pateikus  alternatyvų



pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.
5.11.  Tiekėjas  savo  pasiūlymą  CVP  IS  privalo  parengti  CVP  IS  pasiūlymo  lango  eilutėje  „Prisegti
dokumentai“ pateikdamas užpildytą pasiūlymo formą ir kitus reikalaujamus dokumentus.
5.12. Pasiūlymą sudaro tiekėjo pateiktų duomenų ir dokumentų elektroninėje formoje CVP IS priemonėmis
visuma:
5.12.1. užpildytas pasiūlymas pagal pasiūlymo formą (2 priedas);
5.12.2. pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas;
5.12.3.  įgaliojimas  ar  kitas  dokumentas,  pvz.,  pareigybės  aprašymas,  suteikiantis  teisę  pasirašyti  tiekėjo
pasiūlymą ir / ar kitus dokumentus (taikoma, kai pasiūlymą CVP IS saugiu elektroniniu parašu patvirtina ne
tiekėjo vadovas, o kitas asmuo);
5.12.4. užpildytas (-i) Europos bendrasis (-ieji) viešųjų pirkimų dokumentas (-ai) (3 priedas);
5.12.5. užpildyta (-os) Kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaracija (-os) (4 priedas)
5.12.6. jungtinės veiklos sutarties kopija, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė;
5.12.7. užpildytas 2a priedas „Darbų sąmata“ 
5.12.8. kiti pasiūlymo priedai ir reikalingi dokumentai ar medžiaga.
5.13. Pasiūlyme Darbų kaina pateikiama eurais,  turi  būti  išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta šių
pirkimo dokumentų 2 ir 2a prieduose. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo
išlaidos,  susijusios  su Darbų atlikimu pagal  Sutarties  sąlygas.  Tiekėjas  užpildo 2a priedą ir  gautą  sumą
perkelia į 2 priedą. Pasiūlymo kaina nurodoma dviejų vietų po kablelio tikslumu. PVM turi būti nurodomas
atskirai. 
5.14. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi nurodyti, kuri tiekėjo pateikiama informacija (pasiūlymo dalis (-
ys)) yra konfidenciali. Tiekėjo pasiūlyme nurodoma konfidenciali informacija turi atitikti Pirkimų įstatymo ir
Civilinio kodekso bei kitiems reikalavimams ir turi būti argumentuotai pagrįsta. Siekiant, kad Perkantysis
subjektas  galėtų  užtikrinti  tiekėjo  informacijos  konfidencialumą,  elektroniniame  pasiūlyme  esanti
konfidenciali  informacija  turi  būti  pateikta  atskiru  dokumentu  ar  kitaip  pažymėta.  Tiekėjas  dokumento
pavadinime  nurodo  „konfidencialu“  arba  ant  kiekvieno  pasiūlymo  lapo,  kuriame  yra  konfidenciali
informacija,  lapo  pradžioje,  viršutinės  paraštės  dešinėje  pusėje  paryškintomis  raidėmis  rašo  žodį
„konfidencialu“. Konfidencialia negalima laikyti informacijos, nurodytos Pirkimų įstatymo 32 straipsnio 2
dalyje.  Jeigu  Perkančiajam  subjektui  kyla  abejonių  dėl  tiekėjo  pasiūlyme  nurodytos  informacijos
konfidencialumo, jis prašo tiekėjo įrodyti, kodėl nurodyta informacija yra konfidenciali. Jeigu tiekėjas per
Perkančiojo subjekto nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos, nepateikia tokių
įrodymų arba pateikia netinkamus įrodymus, laikoma, kad tokia informacija yra nekonfidenciali.
5.15. Rengiant ir teikiant pasiūlymus, dalyviai privalo laikytis šių terminų: 

DATA IR LAIKAS
Pasiūlymų pateikimo terminas 2018 m. 02mėn. 05 d. 10.00 val. 
Prašymo  paaiškinti  pirkimo  dokumentus  pateikimo
Perkančiajai organizacijai terminas 

Ne vėliau kaip iki 2018 m. 01 mėn. 31 d.
10.00 val. 

Terminas,  iki  kurio  Perkantysis  subjektas  turi  išsiųsti
paaiškinimus 

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

5.16. Perkantysis subjektas turi teisę pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą. Apie naują pasiūlymų pateikimo
terminą Perkantysis subjektas paskelbia Pirkimų įstatymo nustatyta tvarka ir išsiunčia visiems dalyviams,
kurie prisijungė prie pirkimo. 
5.17. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 90 kalendorinių dienų t.y  iki 2018 – 05-05 d. (imtinai). Jei
pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas,  laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek,  kiek nustatyta pirkimo
dokumentuose. Jei pasiūlyme nurodytas trumpesnis jo galiojimo terminas, pasiūlymas bus atmestas.
5.18.  Tiekėjas  iki  galutinio pasiūlymų pateikimo termino pabaigos turi  teisę  pakeisti  arba atšaukti  savo
pasiūlymą. Norėdamas atšaukti arba pakeisti pasiūlymą, tiekėjas CVP IS pasiūlymo lange spaudžia „Atsiimti
pasiūlymą”. Norėdamas vėl pateikti atšauktą ir pakeistą pasiūlymą, tiekėjas turi jį pateikti iš naujo. Suėjus
pasiūlymų pateikimo terminui atšaukti ar pakeisti pasiūlymo nebus galima.
5.19. Tiekėjas prisiima visus kaštus, susijusius su pasiūlymo rengimu ir įteikimu. Perkantysis subjektas nėra
atsakingas  ar  įpareigotas  dėl  šių  kaštų.  Perkantysis  subjektas  neatsakys  ir  neprisiims  šių  išlaidų,
nepriklausomai nuo to, kaip vyktų ir baigtųsi pirkimas. Perkantysis subjektas neatsako už elektros tiekimo,
CVP IS sutrikimus ar už pavėluotai gautą pasiūlymą.

6. PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS IR PIRKIMO SUTARTIES ĮVYKDYMO
UŽTIKRINIMAS



6.1. Tiekėjo pateikiamo pasiūlymo galiojimas turi būti užtikrintas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
nustatytais prievolių įvykdymo užtikrinimo būdais (Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar
kredito  unijos  (toliau  –  banko)  garantija  ar  Lietuvos  Respublikoje  ar  užsienyje  registruotos  draudimo
bendrovės laidavimo draudimas). 

Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti  pasiūlymo galiojimą užtikrinantį dokumentą –
banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimą elektronine forma, pateikiamą atskiru failu, pasirašytą
pasiūlymo  galiojimo  užtikrinimą  išdavusio  asmens  saugiu  elektroniniu  parašu,  atitinkančiu  teisės  aktų
reikalavimus,  kuriame  pasiūlymas  turi  būti  užtikrinamas  ne  mažesnei  negu  15  000  Eur  (penkiolika
tūkstančių  eurų) sumai. Jeigu  tiekėjas  pateikia  draudimo  bendrovės  išduotą  pasiūlymo  galiojimą
užtikrinantį dokumentą, tai kartu su pasiūlymo laidavimo draudimo raštu tiekėjas turi pateikti ir pasirašytą
draudimo liudijimą (polisą) bei mokestinį pavedimą, kad draudimo įmoka už šį išduotą pasiūlymo laidavimo
draudimo raštą yra sumokėta.
6.2. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas turi galioti iki 2018-05-05 d. (imtinai) ir perkančiajam subjektui turi
būti įsipareigojama     besąlygiškai sumokėti 6.1. punkte nurodyto dydžio sumą  , kuri laikoma perkančiojo
subjekto minimaliais, patirtais nuostoliais, jeigu:

6.2.1. tiekėjas atsiima savo pasiūlymą jo galiojimo laikotarpiu;
6.2.2. tiekėjas, kuris yra paskelbtas konkurso nugalėtoju, raštu atsisako sudaryti pirkimo sutartį arba iki

nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties;
6.2.3. nepateikia sutarties įvykdymą užtikrinančio dokumento pagal šių pirkimo dokumentų reikalavimus.

6.3.  Perkantysis  subjektas  įsipareigoja,  tiekėjui  raštu  paprašius,  nedelsdama  ir  ne  ilgiau  kaip  per  7
kalendorines dienas grąžinti pasiūlymų galiojimą užtikrinančius dokumentus esant bent vienai iš šių sąlygų:

6.3.1. pasibaigia pasiūlymų užtikrinimo galiojimo laikas;
6.3.2. įsigalioja pirkimo sutartis;
6.3.3.  nutraukiamos pirkimo procedūros.

6.4. Gavęs  perkančiojo  subjekto  pirmą  rašytinį  reikalavimą,  garantiją  suteikęs  bankas  arba  laidavimą
suteikusi draudimo bendrovė privalo per 10 darbo dienų sumokėti perkančiajam subjektui garantijoje arba
laidavime nurodytą pinigų sumą, nereikalaudami, kad perkantysis subjektas savo reikalavimą pagrįstų, su
sąlyga,  kad  perkantysis  subjektas  pažymės,  jog  reikalaujama suma  priklauso  nuo vienos  iš  6.2.  punkte
nurodytų sąlygų, įvardindama šią sąlygą.
6.5.  Perkantysis subjektas reikalauja, kad pirkimo sutarties sąlygų įvykdymas būtų užtikrinamas Lietuvos
Respublikoje  ar  užsienyje  registruoto  banko  ar  kredito  unijos  (toliau  –  banko)  garantija  ar  Lietuvos
Respublikoje  ar  užsienyje  registruotos  draudimo  bendrovės  laidavimu.  Tiekėjui  ir  garantui  keliami  šie
pirkimo sutarties sąlygų įvykdymo garantijos (laidavimo) pateikimo, jos turinio ir formos reikalavimai:

6.5.1.  dalyvis,  kurio  pasiūlymas  pripažintas  laimėjusiu,  per  5  darbo  dienas  nuo  pirkimo  sutarties
pasirašymo privalės perkančiajam subjektui pateikti  deramai įformintą, atitinkančią Lietuvos Respublikos
teisės  aktų  reikalavimus,  banko arba  draudimo bendrovės  besąlygišką ir  neatšaukiamą pirkimo sutarties
sąlygų  įvykdymo  garantiją (laidavimą)  perkančiajam  subjektui  priimtina  forma  bei  visus  ją  lydinčius
dokumentus tokiomis sąlygomis: 

6.5.1.1.  statybos laikotarpiu (statybos laikotarpis baigiasi šalims pasirašius galutinių darbų
perdavimo-priėmimo aktą)   ne mažesnės kaip  10% nuo pirkimo sutarties kainos Eur be PVM  vertės
banko garantiją,

6.5.1.2.  garantinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpiu (šis laikotarpis prasideda šalims
pasirašius galutinių darbų perdavimo-priėmimo aktą ir baigiasi kartu su garantinių įsipareigojimų pabaiga)
ne mažesnės  kaip  5% nuo pirkimo sutarties kainos Eur be PVM   vertės banko garantiją ar draudimo
bendrovės laidavimą;

6.5.1.3.jei  perkantysis subjektas pasinaudoja pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimu, tiekėjas,
siekdamas toliau vykdyti  pirkimo sutarties  įsipareigojimus,  privalo per  10 (dešimt)  darbo dienų pateikti
perkančiajam subjektui  naują pirkimo sutarties sąlygų įvykdymo garantiją  (laidavimą)  ne mažesnei  kaip
6.5.1.2 punkte nurodytai sumai;

6.5.1.4.garantijos  (laidavimo)  galiojimo  terminas:  45  kalendorinės  dienos  ilgiau,  nei
garantuojamas laikotarpis. 

6.5.1.5.garantijos  (laidavimo)  dalykas:  bet  koks  tiekėjo  prievolių  pagal  pirkimo sutartį  ir  jos
priedus pažeidimas, dalinis ar visiškas jų nevykdymas ar netinkamas jų vykdymas;

6.5.1.6.garantijos (laidavimo) sumos išmokėjimo sąlygos ir tvarka: per 10 (dešimt) darbo dienų
nuo  pirmo  raštiško  perkančiojo  subjekto  pranešimo  garantui  apie  tiekėjo  pirkimo  sutartyje  nustatytų
prievolių  pažeidimą,  dalinį  ar  visišką  jų  nevykdymą  arba  netinkamą  vykdymą.  Garantas  neturi  teisės



reikalauti,  kad perkantysis subjektas pagrįstų savo reikalavimą. Perkantysis subjektas pranešime garantui
nurodys, kad garantijos (laidavimo) suma jai priklauso dėl to, kad tiekėjas iš dalies ar visiškai neįvykdė
pirkimo sutarties sąlygų ar kitaip pažeidė pirkimo sutartį;

6.5.1.7.dalyvis  privalo  pateikti  su  perkančiuju  subjektu  suderintą  pirkimo  sutarties  sąlygų
įvykdymo  užtikrinimo  dokumentą  pagal  pirkimo  sutarties  sąlygų  reikalavimus.  Jeigu  tiekėjas  pateikia
draudimo  bendrovės  išduotą  pirkimo  sutarties  sąlygų  įvykdymo  užtikrinimo  galiojimą  užtikrinantį
dokumentą, tai kartu su pirkimo sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštu tiekėjas
turi  pateikti  ir  pasirašytą  draudimo liudijimą  (polisą),  bei  mokestinio  pavedimo kopiją,  kuri  įrodo,  kad
draudimo įmoka už šį išduotą pirkimo sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštą yra
sumokėta.
6.6.  Prieš  pateikdamas pasiūlymo galiojimo užtikrinimą arba prieš pateikdamas pirkimo sutarties  sąlygų
įvykdymo užtikrinimą,  tiekėjas gali  CVP IS priemonėmis prašyti  perkančiojo subjekto patvirtinti,  kad ji
sutinka  priimti  jo  siūlomą  pasiūlymo  galiojimo  užtikrinimą  arba  pirkimo  sutarties  sąlygų  įvykdymo
užtikrinimą.  Tokiu atveju perkantysis subjektas privalo CVP IS priemonėmis duoti  tiekėjui  atsakymą ne
vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Šis patvirtinimas iš perkančiojo subjekto neatima
teisės atmesti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą arba pirkimo sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimą, gavus
informacijos, kad pasiūlymo galiojimą ar pirkimo sutarties sąlygų įvykdymą užtikrinantis ūkio subjektas tapo
nemokus ar neįvykdė įsipareigojimų perkančiajam subjektui arba kitiems ūkio subjektams, ar netinkamai
juos vykdė.

7. PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

7.1. Bet kokia informacija, prašymai paaiškinti Pirkimo sąlygas, Pirkimo sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar
kitas Perkančiojo subjekto ir dalyvio susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS  priemonėmis.
7.2.  Perkantysis  subjektas  atsako į  kiekvieną  dalyvio  CVP IS  priemonėmis  pateiktą  prašymą  paaiškinti
pirkimo  dokumentus,  jeigu  prašymas  gautas  vadovaujantis  pirkimo  sąlygų  5.15  punkto  reikalavimu.
Perkantysis subjektas į gautą prašymą paaiškinti pirkimo dokumentus atsako vadovaujantis pirkimo sąlygų
5.15 punkto reikalavimu. 
7.3.  Nesibaigus  pirkimo  pasiūlymų  pateikimo  terminui,  Perkantysis  subjektas  turi  teisę  savo  iniciatyva
paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus. 
7.4.  Jeigu  Perkantysis  subjektas  negali  pirkimo  dokumentų  paaiškinimų  (patikslinimų)  ar  susitikimo
protokolų (jeigu taikoma) pateikti taip, kad visi dalyviai juos gautų ne vėliau kaip iki pirkimo sąlygų 5.15
punkte nurodytos datos ir laiko, ji perkelia pasiūlymų pateikimo terminą laikui, per kurį dalyviai, rengdami
pirkimo pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į šiuos paaiškinimus (patikslinimus) ar susitikimų protokolus, apie tai
paskelbiama patikslinant skelbimą. 
7.6. Perkantysis subjektas, atsakydamas į tiekėjų prašymus paaiškinti pirkimo sąlygas, garantuoja užtikrinti
tiekėjų anonimiškumą, t. y. užtikrina, kad tiekėjas nesužinotų kitų pirkimo procedūrose dalyvaujančių tiekėjų
pavadinimų ir kitų rekvizitų.
7.7. Perkantysis subjektas susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų nerengs.
7.8.Tiekėjas  turi  teisę  aplankyti  objektą.  Apie  savo  norą  aplankyti  objektą,  tiekėjas  raštu  CVP  IS
priemonėmis  informuoja Perkantįjį subjektą iš anksto ir atvykti gali tik tomis dienomis, kurias Perkantysis
subjektas nurodo CVP IS priemonėmis. Vizito metu apie pirkimo procedūras paaiškinimai nebus teikiami.

8. PASIŪLYMŲ ŠIFRAVIMAS

8.1. Tiekėjas turi galimybę teikti užšifruotą kainos pasiūlymą.
8.2. Tiekėjas, nusprendęs pateikti užšifruotą pasiūlymą, turi:

8.2.1.iki  pasiūlymų  pateikimo  termino  pabaigos,  t.y.  2018  m.  02  mėn.  05  d.  10.00  val.
naudodamasis CVP IS priemonėmis pateikti užšifruotą pasiūlymą (užšifruojamas visas pasiūlymas
arba pasiūlymo dokumentas, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina);
8.2.2.iki susipažinimo su pasiūlymais procedūros pradžios, t.y. 2018 m. 02 mėn. 05 d. 10.45 val.
CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateikti slaptažodį, su kuriuo Komisija galės iššifruoti pateiktą
pasiūlymą. 

8.3.Slaptažodis  pateiktas  laiku  ir  tinkamai  laikomas  tada,  kai  jis  pateiktas  CVP  IS  susirašinėjimo
priemonėmis iki susipažinimo su pasiūlymais procedūros pradžios.
8.4. Iškilus CVP IS techninėms problemoms, kai tiekėjas neturi galimybės pateikti slaptažodžio per CVP IS
susirašinėjimo priemonę, tiekėjas turi teisę slaptažodį pateikti kitomis priemonėmis pasirinktinai: bendrovės



oficialiu elektroniniu paštu (ms@moletusiluma.lt ,  rimas@moletusiluma.lt  ), faksu ((8 383) 51698) arba
raštu,  adresu UAB „Molėtų šiluma“, Mechanizatorių g. 7 LT33114 Molėtai. Tokiu atveju tiekėjas turėtų būti
aktyvus ir įsitikinti,  kad pateiktas slaptažodis laiku pasiekė adresatą (pavyzdžiui,  susisiekęs su bendrove
oficialiu jos telefonu ir (arba) kitais būdais). Tuomet Komisija privalo CVP IS susirašinėjimo priemonėmis
išsiųsti tiekėjams slaptažodį, kurį panaudojo kainos pasiūlymo iššifravimui. 
8.5. Tiekėjui užšifravus visą pasiūlymą ir iki susipažinimo su pasiūlymais procedūros pradžios nepateikus
(dėl  jo  paties  kaltės)  slaptažodžio  arba  pateikus  neteisingą  slaptažodį,  kuriuo  naudodamasis  Komisija
negalėjo iššifruoti  pasiūlymo,  pasiūlymas laikomas nepateiktu ir  nėra  vertinamas.  Jeigu nurodytu atveju
tiekėjas  užšifravo  tik  pasiūlymo  dokumentą,  kuriame  nurodyta  pasiūlymo  kaina,  o  kitus  pasiūlymo
dokumentus  pateikė  neužšifruotus  –  Komisija  tiekėjo  pasiūlymą  atmeta  kaip  neatitinkantį  pirkimo
dokumentuose nustatytų reikalavimų (tiekėjas nepateikė pasiūlymo kainos).

9. SUSIPAŽINIMO SU DALYVIŲ PASIŪLYMAIS PROCEDŪROS

9.1.  Pradinis  susipažinimas  su  CVP  IS  priemonėmis  gautais  pasiūlymais  vyks  Perkančiojo  subjekto
Komisijos posėdyje 2018 m. 02 mėn. 05 d. 10.45 val. Lietuvos laiku adresu Mechanizatorių g. 7 Molėtai. 
9.2.  Tiekėjai  negali  dalyvauti  pradinio  susipažinimo  su  CVP  IS  priemonėmis  pateiktais  pasiūlymais
procedūroje, Komisijos posėdžiuose, kuriuose atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo
procedūros.  Komisijos  posėdžiuose  stebėtojai,  kaip  nurodyta  Pirkimų  įstatymo  31  straipsnio  4  dalyje,
dalyvauti nekviečiami.
9.3.  Jei  prieš  susipažinimo su pasiūlymais  procedūros  (posėdžio)  pradžią dar yra likę  užšifruotų Kainos
pasiūlymų, kuriems nebuvo pateiktas slaptažodis CVP IS priemonėmis, Komisija įsitikina, ar slaptažodis
nėra pateiktas kitomis priemonėmis, t.y. oficialiu elektroniniu paštu, faksu ar raštu. 
9.4. Perkantysis subjektas neteikia informacijos tiekėjams apie pasiūlymus pateikusius tiekėjus, pasiūlytas
kainas iki kol bus įvertinti pasiūlymai ir nustatyta pasiūlymų eilė.
9.5.  Tuo atveju,  kai  pasiūlyme nurodyta  kaina,  išreikšta skaičiais,  neatitinka kainos,  nurodytos žodžiais,
teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais. 

10. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS, VERTINIMAS IR PALYGINIMAS

10.1. Komisija pasiūlymus nagrinėja, vertina ir palygina šia tvarka:
10.1.1.  Komisija  tikrina dalyvių EBVPD ir  Deklaracijose  pateiktą  informaciją  bei  priima sprendimą dėl
kiekvieno pasiūlymą pateikusio dalyvio atitikties reikalavimams ir kiekvienam iš jų ne vėliau nei per 3 (tris)
darbo dienas raštu praneša apie šio patikrinimo rezultatus, pagrįsdama priimtus sprendimus. Teisę dalyvauti
tolesnėse  pirkimo  procedūrose  turi  tik  tie  dalyviai,  kurie  atitinka  Perkančiojo  subjekto  keliamus
reikalavimus;
10.1.2. nagrinėja, vertina dalyvių pateiktų pasiūlymų, jų kainų atitikimą pirkimo dokumentuose ir Pirkimų
įstatyme nustatytiems reikalavimams ir palygina dalyvių pateiktus pasiūlymus;
10.1.3.  įvertina  ekonomiškai  naudingiausią  pasiūlymą  pateikusio  dalyvio  aktualius  dokumentus,
patvirtinančius jo pašalinimo pagrindų nebuvimą, atitiktį kvalifikacijos reikalavimams. Jeigu dalyvis, kurio
buvo paprašyta  pateikti  aktualius  dokumentus,  patvirtinančius  jo  pašalinimo pagrindų nebuvimą,  atitiktį
kvalifikacijos  reikalavimams,  šių  dokumentų  nepateikia  ar  pateikia  netikslius  duomenis  ir  Perkančiojo
subjekto prašymu jų nepatikslina, ar Perkantysis subjektas nustato, jog dalyvis atitinka bent vieną iš pirkimo
dokumentuose  nustatytų  pašalinimo  pagrindų,  ar  dalyvio  kvalifikacija  neatitinka  pirkimo dokumentuose
nustatytų  reikalavimų,  tokiu  atveju  Perkantysis  subjektas  įvertina  sekančio  ekonomiškai  naudingiausią
pasiūlymą  pateikusio  dalyvio  aktualius  dokumentus,  patvirtinančius  jo  pašalinimo  pagrindų  nebuvimą,
atitiktį kvalifikacijos reikalavimams;
10.1.4.  atsižvelgiant  į  pasiūlymų  ekonominį  naudingumą  nustato  pasiūlymų  eilę  (išskyrus  atvejus,  kai
pasiūlymą pateikia tik vienas tiekėjas). Tais atvejais, kai kelių dalyvių pasiūlymų ekoniminis naudingumas
yra  vienodas,  sudarant  pasiūlymų eilę  pirmesnis  į  šią  eilę  įrašomas  dalyvis,  kurio  pasiūlymas  pateiktas
anksčiausiai.
10.2.  Nagrinėjant  dalyvio pateiktą  pasiūlymą ir  nustačius,  kad  tiekėjas  pateikė netikslius,  neišsamius  ar
klaidingus dokumentus ar duomenis patvirtinančius jo pašalinimo pagrindų nebuvimą, atitiktį kvalifikacijos
reikalavimams, ar šių dokumentų ar duomenų trūksta, bei kilus kitiems pasiūlymų nagrinėjimo neaiškumams
laikomasi šių sąlygų:
10.2.1.  Perkantysis  subjektas  raštu,  nepažeisdamas lygiateisiškumo ir  skaidrumo principų,  prašo  dalyvio
tokius dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti per jo nustatytą protingą terminą;
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10.2.2.  dalyvis  iki  Perkančiojo  subjekto  nustatyto  termino  pabaigos  raštu  privalo  atsakyti  į  prašymą  ir
patikslinti, papildyti arba paaiškinti pasiūlymą, kaip reikalauja Perkantysis subjektas;
10.2.3. tikslinami, papildomi, paaiškinami ir pateikiami nauji gali būti tik dokumentai ar duomenys, nesusiję
su pirkimo objektu, jo techninėmis charakteristikomis, pirkimo sutarties vykdymo sąlygomis ar pasiūlymo
kaina,  pvz.:  dokumentai  dėl  dalyvio  pašalinimo  pagrindų  nebuvimo,  dėl  atitikties  kvalifikacijos
reikalavimams,  dalyvio  įgaliojimas  asmeniui  pasirašyti  pasiūlymą,  jungtinės  veiklos  sutartis,  pasiūlymo
galiojimo užtikrinimą patvirtinantis dokumentas ir pan.;
10.2.4. kiti dalyvio pasiūlymo dokumentai ar duomenys gali būti tikslinami, pildomi ir paaiškinami (negali
būti  pateikiami  nauji  dokumentai  ar  duomenys).  Tikslinant,  pildant  ir  paaiškinant  šiuos  dokumentus  ir
duomenis neleidžiama pakeisti  pasiūlymo esmės – pakeisti  kainą arba padaryti  kitų pakeitimų, dėl kurių
pirkimo  dokumentų  reikalavimų  neatitinkantis  pasiūlymas  taptų  atitinkantis  pirkimo  dokumentų
reikalavimus;
10.2.5. pasiūlymų vertinimo metu radus pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, per Perkančiojo
subjekto  nurodytą  terminą  dalyvio  raštu  prašoma  ištaisyti  pasiūlyme  pastebėtas  aritmetines  klaidas,
nekeičiant pradinio susipažinimo su pasiūlymais metu užfiksuotos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas
aritmetines  klaidas,  dalyvis  gali  taisyti  kainos  sudedamąsias  dalis,  tačiau  neturi  teisės  atsisakyti  kainos
sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis;
10.2.6.  Perkantysis subjektas gali  reikalauti,  kad dalyvis pagrįstų  pasiūlyme nurodytą  kainą, jeigu ji  jam
atrodo neįprastai maža. Pasiūlyme nurodyta kaina visais atvejais laikoma neįprastai maža, jeigu ji yra 30 ir
daugiau procentų  mažesnė už visų  tiekėjų, kurių  pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių pasiūlytų kainų
aritmetinį  vidurkį. Perkantysis  subjektas,  siekdamas,  kad  dalyviai  pagrįstų  neįprastai  mažą  kainą,
vadovaujasi Pirkimų įstatymo 66 straipsnio nuostatomis.
10.2.7. Jei pirkimo objekto techniniame aprašyme ar kituose dokumentuose nėra informacijos apie siūlomos
Įrangos  atitikimą  kokiam  nors  techninėje  specifikacijoje  keliamam  reikalavimui  arba  siūloma  įranga
neatitinka kokio nors techninėje specifikacijoje keliamo reikalavimo, laikoma, kad siūloma Įranga neatitinka
techninėje  specifikacijoje  keliamų   reikalavimų,  o  pasiūlymas  –  pirkimo  dokumentuose  nustatytų
reikalavimų.
10.2.8. Perkantysis subjektas turi teisę kreiptis, kad tiekėjas vadovaujantis Pirkimų įstatymo 52 straipsnio
nuostatomis pagrįstų pasiūlyme pateiktos informacijos tikrumą (teisingumą). 
10.3.  Perkantysis  subjektas  gali  nevertinti  viso  dalyvio  pasiūlymo,  jeigu  patikrinęs  jo  dalį  nustato,  kad
pasiūlymas,  vadovaujantis  pirkimo  sąlygų  arba  Pirkimų  įstatymo,  arba  Viešųjų  pirkimų  įstatymo
reikalavimais, turi būti atmetamas, t. y. pasiūlymas yra netinkamas arba nepriimtinas.
10.4. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas bus išrenkamas pagal kainos ir kokybės santykį. Pasiūlymo
ekonominio naudingumo (kainos ir kokybės santykio) nustatymo metodika pateikta 7 priede.
10.5. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio
valiuta,  jos  bus  perskaičiuojamos  eurais  pagal  Europos  Centrinio  Banko  skelbiamą  orientacinį  euro  ir
užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis
Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį
paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną.
10.6. Vertinamos bus žodžiais nurodytos pasiūlymų kainos. Jeigu pasiūlyme kaina nebus nurodyta žodžiais,
vertinamas bus skaičiais nurodyta kaina.

11. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

11.1. Komisija laimėjusį nustato ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, jeigu jis tenkina visas šias sąlygas:
11.1.1. pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ir sąlygas;
11.1.2.  dalyvis  nėra  pašalintas  vadovaujantis  pirkimo  sąlygų  3.4  punkte  nustatytais  tiekėjų  pašalinimo
pagrindais;
11.1.3. dalyvis atitinka pirkimo sąlygų 3.6 punkte nustatytus kvalifikacijos reikalavimus;
11.1.4. dalyvis per Perkančiojo subjekto nustatytą terminą patikslino, papildė, paaiškino informaciją, kaip
nurodyta pirkimo sąlygų 10.2 punkte;
11.1.5. Komisija, išnagrinėjusi dalyvio pagal pirkimo sąlygų 10.2.6 punktą pateiktus dokumentus nustato,
kad dalyvis pateikė tinkamus pasiūlytos neįprastai mažos kainos pagrįstumo įrodymus;
11.1.6. pasiūlyta kaina nėra per didelė ir perkančiajam subjektui nepriimtina;
11.2.  Perkantysis  subjektas  gali  nuspręsti  nesudaryti  pirkimo  sutarties  su  ekonomiškai  naudingiausią
pasiūlymą pateikusiu dalyviu, jeigu paaiškėja, kad pasiūlymas neatitinka Pirkimų įstatymo 29 straipsnio 2
dalies 2 punkte nurodytų aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų.



11.3.  Dalyvio,  kuris  negalėtų  būti  nustatytas  laimėtoju  pagal  pirkimo  sąlygų  11.1  punkto  nuostatas,
pasiūlymas atmetamas.

12. INFORMAVIMAS APIE PIRKIMO PROCEDŪRŲ REZULTATUS

12.1.  Perkantysis subjektas suinteresuotiems dalyviams,  ne vėliau nei  per 5 (penkias)  darbo dienas raštu
praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma pirkimo sutartis ir
pateikia:
12.1.1. pirkimo sąlygų 12.3 punkte nurodytos atitinkamos informacijos, kuri dar nebuvo pateikta pirkimo
procedūros metu, santrauką;
12.1.2. nustatytą pasiūlymų eilę (išskyrus atvejus, kai pasiūlymų eilė nesudaroma);
12.1.3. laimėjusį pasiūlymą;
12.1.4. tikslų atidėjimo terminą.
12.2.  jei  reikia,  Perkantysis  subjektas  taip  pat  nurodo  priežastis,  dėl  kurių  buvo  priimtas  sprendimas
nesudaryti pirkimo sutarties.
12.3. Perkantysis subjektas, gavęs suinteresuoto dalyvio raštu pateiktą prašymą, ne vėliau nei per 15 dienų
nuo jo gavimo dienos išsamiai pateikia šią informaciją:
12.3.1. dalyviui, kurio pasiūlymas nebuvo atmestas – laimėjusio pasiūlymo charakteristikas ir santykinius
pranašumus, dėl kurių šis pasiūlymas buvo pripažintas geriausiu, taip pat šį pasiūlymą pateikusio dalyvio
pavadinimą;
12.3.2. dalyviui, kurio pasiūlymas buvo atmestas – pasiūlymo atmetimo priežastis.
12.4. Pirkimo sąlygų 12.1 ir 12.3 punktuose nurodytais atvejais Perkantysis subjektas neteikia informacijos,
jeigu jos  atskleidimas prieštarauja informacijos  ir  duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba
visuomenės  interesams,  pažeidžia  teisėtus  konkretaus  tiekėjo  komercinius  interesus  arba  turi  neigiamą
poveikį tiekėjų konkurencijai.

13. PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMAS

13.1. Pirkimo sutartis sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigė 5 darbo dienų sutarties sudarymo
atidėjimo terminas, kuris prasideda nuo pranešimo apie sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą išsiuntimo
iš  Perkančiojo  subjekto suinteresuotiems pirkimo dalyviams dienos.  Atidėjimo terminas  netaikomas,  kai
vienintelis suinteresuotas dalyvis yra tas, su kuriuo sudaroma pirkimo sutartis.
13.2.  Dalyvis,  kurio  pasiūlymas  nustatytas  laimėjęs,  sudaryti  pirkimo  sutarties  kviečiamas  raštu  ir  jam
nurodomas laikas, iki kada jis turi sudaryti pirkimo sutartį.
13.3. Jeigu dalyvis, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu atsisako ją sudaryti, arba nepateikia
pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinančio dokumento (jei reikalaujama), arba iki Perkančiojo
subjekto nurodyto laiko nepasirašo pirkimo sutarties, arba atsisako sudaryti pirkimo sutartį Pirkimų įstatyme
ir pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti  pirkimo sutartį.  Tuo
atveju  Perkantysis  subjektas  siūlo  sudaryti  pirkimo  sutartį  dalyviui,  kurio  pasiūlymas  pagal  nustatytą
pasiūlymų  eilę  yra  pirmas  po  dalyvio,  atsisakiusio  sudaryti  pirkimo  sutartį,  jeigu  tenkinamos  Pirkimų
įstatymo 58 straipsnio 1 dalyje išdėstytos sąlygos.
13.4. Sudaroma sutartis turi atitikti laimėjusio dalyvio pasiūlymą ir šias pirkimo sąlygas.
13.5. Sutarties pagrindinės sąlygos pateiktos 6 priede. Sutarties pagrindinės sąlygos yra privalomos tiekėjams
ir sudarant sutartį su laimėtoju nebus keičiamos.
13.6. Sutarties valiuta – eurai.
13.7. Vykdant pirkimo sutartį, pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir
debetiniai  dokumentai  bei  avansinės  sąskaitos  turi  būti  teikiami  naudojantis  informacinės  sistemos  „E.
sąskaita“ priemonėmis, išskyrus Pirkimų įstatymo 34 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus. 
13.8. Pirkimo sutartyje yra pasirinkti šie kainos apskaičiavimo būdai:

13.8.1.projektavimo  paslaugoms,  projekto  vykdymo  priežiūrai  –  fiksuotos  kainos  apskaičiavimo
būdas; 
13.8.2. Vandens šildymo katilo DE-10 keitimas nauju Molėtų miesto katilinėje – fiksuotos kainos su peržiūra
apskaičiavimo būdas.

14. PRETENZIJŲ IR GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

14.1. Pretenzijos pateikiamos ir ginčai nagrinėjami Pirkimų įstatymo nustatyta tvarka. Tiekėjo teisės ginčyti 



Perkančiojo subjekto veiksmus ar priimtus sprendimus reglamentuotos Pirkimų įstatymo VII skyriuje.

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15.1.  Pirkimo procedūros,  kurios  neapibrėžtos  šiose  pirkimo sąlygose,  vykdomos vadovaujantis  Pirkimų
įstatymo, Viešųjų pirkimų įstatymo bei poįstatyminių teisės aktų nuostatomis.

16. PRIEDAI
16.1. 1 priedas – Techninė specifikacija;
16.2. 2 priedas – Pasiūlymo forma;
16.3. 2a priedas – Darbų sąmata;
16.4. 3 priedas – Paaiškinimas dėl Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento pildymo;
16.5. 4 priedas – Kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaracija;
16.5. 5 priedas –Atsakomybės  už deklaruotų darbų kokybės kriterijų nevykdymą paskaičiavimas;
16.8. 6 priedas – Pasiūlymo ekonominio naudingumo (kainos ir kokybės santykio) nustatymo metodika.

Prekių, paslaugų ir darbų 
viešojo pirkimo komisijos pirmininkas Rimantas Grainys



2 priedas prie pirkimo dokumentų

PASIŪLYMAS
DĖL VANDENS ŠILDYMO KATILO DE-10 KEITIMO  NAUJU MOLĖTŲ MIESTO KATILINĖJE

 DARBŲ PIRKIMO

         ____________ Nr.______
(data)

Tiekėjo pavadinimas ir kodas
(jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodyti
visų grupės partnerių pavadinimus)
Tiekėjo adresas
(jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodyti
visų grupės partnerių adresus)
Kontaktinio asmens vardas ir pavardė
Telefono numeris
El. pašto adresas

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1) pirkimo supaprastinto atviro konkurso būdu skelbime, paskelbtame Pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mūsų pasiūlymo kaina:
Eil
.

Nr.

Pavadinimas Kiekis Suma,
Eur (be PVM)

1. Vandens šildymo katilo DE-10 keitimas nauju 
Molėtų miesto katilinėje

1 kompl.
 suma perkeliama iš 2a

priedo
PVM 21 proc.

VISO SU PVM

Pasiūlymo kaina _______________ Eur (suma žodžiais), ir PVM________________ Eur, kaina iš
viso yra _________________ Eur. (suma žodžiais). 

Pateikiame siūlomų darbų kokybės kriterijų aprašymą:
Eil.
Nr.

Kokybės kriterijai Kriterijų mato
vienetas

Siūlomų kriterijų
reikšmės

1. Darbų atlikimo terminas mėnesiais, T1 mėnuo
2. Įrengimų garantinio termino trukmė mėnesiais, T2 mėnuo
3. Katilo efektyvumas pagal LST EN 12953-6:2011 dirbant

nominaliu rėžimu T3

proc.

4. Biokuro  katilo  su  pakura  elektros  sąnaudos  šilumos
gamybai T4

kWhel./MWhšil.

5. Pakuros šiluminė tūrio apkrova pagal katilo galią T5 kW/m3

6. Pakuros šiluminė ardyno apkrova pagal katilo galią T6 kW/m2

Siūlomi Darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus 
     



Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi
mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo
dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Taip pat mes patvirtiname , kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir
apimą viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

Vykdant sutartį pasitelksime šiuos subrangovus*:
Eil.
Nr.

Subrangovo pavadinimas Atliekamų darbų
pavadinimas

Darbų apimtis,
 (EUR be PVM/proc.)

1 2 3 4

* dalyvis savo pasiūlyme privalo nurodyti,  kokiai pirkimo sutarties daliai (apimtis eurais ir dalis
procentais) ketinama pasitelkti subrangovus ir kokius subrangovus, jeigu jie yra žinomi;

Jei subrangovas nėra žinomas pildomi šios lentelės 3 ir 4 stulpeliai

Sutarties vykdymui bus paskiriami (pasitelkiami) šie specialistai:
Eil.
Nr.

Specialisto vardas pavardė Numatytos eiti pareigos Specialisto darbovietė*

1. Projekto vadovas
2. Statybos vadovas
3. Katilų derintojas

           *-jei specialistas bus įdarbintas tik laimėjus konkursą, grafoje “Specialisto darbovietė” nurodoma:
“konkurso laimėjimo atveju bus įdarbintas į ………………………….. “

      (įmonės pavadinimas)

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: 

Eil.
Nr.

Pateikto dokumento
pavadinimas

Ar dokumentas konfidencialus
(Taip/Ne)

Konfidencialios informacijos
pagrindimas (paaiškinama, kuo

remiantis nurodytas
dokumentas ar jo dalis yra

konfidencialūs)*

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija, kaip ji apibrėžta Pirkimų įstatymo 32 straipsnio
2 dalyje. Tiekėjas negali nurodyti, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Pasiūlymas galioja iki pirkimo sąlygose nurodyto termino.

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens 

pareigų pavadinimas)

(Parašas) (Vardas ir pavardė) 



2a priedas prie pirkimo dokumentų

PIRKIMO PAVADINIMAS: VANDENS ŠILDYMO KATILO DE-10 KEITIMAS NAUJU MOLĖTŲ 
MIESTO KATILINĖJE

DARBŲ SĄMATA

Eil.
Nr.

Pavadinimas Mato
vnt.

Kaina Eur (be PVM)

1. Projektavimo ir su tuo susijusios paslaugos kompl.
2. Statinio projekto vykdymo priežiūra kompl.
3. Seno katilo demontavimo darbai kompl.
4. Vandens šildymo katilas su pagalbiniais įrenginiais

(siurbliai,  ventiliatoriai,  pamatai  įrenginiams,
aptarnavimo aikštelės ir pan.)

kompl.

5. Multiciklonas,  pelenų  šalinimo  sistema  ir  dūmų
kanalai

kompl.

6. Naujo katilo montavimas ir prijungimas prie esamų
komunikacijų

kompl.

7. Elektrotechnikos,  procesų  valdymo  ir
automatizavimo, apsauginės signalizacijos, gaisrinės
signalizacijos ir vaizdo stebėjimo sistemų įrengimo
darbai

kompl.

8. Paleidimo derinimo ir personalo apmokymo darbai kompl.
Suma viso, Eur (be PVM) Gauta suma perkeliama į 2 

priedą

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens 

pareigų pavadinimas)

(Parašas) (Vardas ir pavardė) 



3 priedas prie pirkimo dokumentų

PIRKIMO  PAVADINIMAS: VANDENS  ŠILDYMO  KATILO  DE-10  KEITIMAS  NAUJU
MOLĖTŲ MIESTO KATILINĖJE, DARBŲ PIRKIMAS

Paaiškinimas dėl Europos bendrojo  viešųjų pirkimų dokumento  (EBVPD) pildymo

Perkantysis subjektas Europos Komisijos tinklalapyje užpildė privalomus laukus reikalingus
EBVPD formos suformavimui ir suformuotą EBVPD formą (XML formatu) prisega kartu su kitais
pirkimų dokumentais.



4 priedas prie pirkimo dokumentų

PIRKIMO PAVADINIMAS: VANDENS ŠILDYMO KATILO DE-10 KEITIMAS NAUJU
MOLĖTŲ MIESTO KATILINĖJE, DARBŲ PIRKIMAS

KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA

_____________ Nr.______
                 (Data)

_____________
(Sudarymo vieta)

1. Aš, _________________________________________________________________________________ ,
(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a))_________________________________________________ ,
                                                                                (Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujantis (-i) __________________________________________________________________________________
(Perkančiojo subjekto  pavadinimas)

atliekamame ______________________________________________________________________________________
(Pirkimo objekto pavadinimas)

kvalifikacijos  duomenys  yra  tokie  (tiekėjas  nurodo  atitiktį  nurodytiems  kvalifikacijos  reikalavimams
pažymėdamas stulpeliuose „Taip“ arba „Ne“): 

Teisė verstis atitinkama veikla
 Nr. Kvalifikacijos reikalavimai Taip Ne
1. Tiekėjas turi teisę verstis veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti

t.y.:
1.1. atlikti  statybos  montavimo darbus  (statinių  kategorija:  ypatingi  statiniai;

statinių  grupės:  negyvenamieji  pastatai;  statybos  darbų  sritys:  bendrieji
statybos  darbai:  statybinių  konstrukcijų  (gelžbetonio,  metalo)  statyba  ir
montavimas.

1.2. atlikti  statybos  montavimo darbus  (statinių  kategorija:  ypatingi  statiniai;
statinių  grupės:  negyvenamieji  pastatai;  statybos  darbų sritys:  specialieji
statybos darbai: mechanikos darbai: šilumos gamybos (ne mažiau 5 MW)
įrenginių montavimas

1.3. atlikti  statybos  montavimo darbus  (statinių  kategorija:  ypatingi  statiniai;
statinių  grupės:  negyvenamieji  pastatai;  statybos  darbų sritys:  specialieji
statybos  darbai:  elektrotechnikos  darbai:  statinio  elektros  inžinerinių
sistemų įrengimas

1.4. atlikti  statybos  montavimo darbus  (statinių  kategorija:  ypatingi  statiniai;
statinių  grupės:  negyvenamieji  pastatai;  statybos  darbų sritys:  specialieji
statybos  darbai:  elektrotechnikos  darbai:  procesų  valdymo  ir
automatizavimo sistemų įrengimas

1.5. turi teisę verstis: šilumos įrenginių (išskyrus šilumos tinklus ir šilumos 
punktus) iki 4,0 MPa slėgio bandymo darbais

1.6. turi teisę verstis: elektros tinklo ir įrenginių iki 1000V įtampos eksploatavimo 
darbais

Finansinio ir ekonominio pajėgumo reikalavimai
2. Tiekėjo vidutinės metinės pajamos iš statybos ir/arba rekonstrukcijos darbų

šilumos gamybos objektuose per paskutinius 3 finansinius metus arba arba



per  laiką  nuo  tiekėjo  įregistravimo  dienos  (jeigu  tiekėjas  vykdė  veiklą
mažiau nei 3 metus) ne mažiau kaip 400,00 tūkst. EUR be PVM

Techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai
 Nr. Kvalifikacijos reikalavimai Taip Ne
3 Tiekėjas  per  pastaruosius  3  metus  arba  per  laiką  nuo tiekėjo  registracijos

dienos (jeigu tiekėjas  vykdė veiklą  mažiau nei  3  metus)  tinkamai  ir  laiku
įvykdė bent vieną statybos darbų sutartį, kurios apimtyje buvo pastatytas ne
mažesnės nei 5 MW šiluminės galios biokuru kūrenamas katilas (su pakura).

4. Tiekėjas  turi  turėti  bent  vieną  projekto  vadovą  turintį  teisę  būti  ypatingo
statinio projekto vadovu ir kuris turi projekto vadovo patirties bent viename
objekte, kuriame buvo suprojektuotas ne mažiau kaip 5 MW galios biokuru
kūrenamas šilumos gamybos įrenginys ir projektas yra įgyvendintas.

5. Tiekėjas  turi  turėti  bent  vieną  statybos  vadovą  turintį  teisę  būti  ypatingo
statinio statybos vadovu ir kuris turi statybos vadovo patirties bent viename
objekte,  kuriame buvo pastatyta  ir/ar  rekonstruota  ne  mažiau  kaip  5  MW
galios biokuru kūrenamas šilumos gamybos įrenginys.

6. Tiekėjas turi turėti bent vieną specialistą turintį teisę atlikti katilų derinimą.
7. Tiekėjas yra įdiegęs ir dirba pagal kokybės vadybos standarto ISO 9001 arba

lygiaverčių standartų reikalavimus.

Man žinoma, kad, jeigu perkantysis subjektas nustatytų, kad pateikti  duomenys yra
neteisingi, pateiktas pasiūlymas bus nenagrinėjamas ir atmestas.

Jei  pagal  vertinimo  rezultatus  pasiūlymas  galės  būti  pripažintas  laimėjusiu  (iki
pasiūlymų  eilės  nustatymo),  pateiksiu  perkančiojo  subjekto  nurodytus  atitiktį  minimaliems
kvalifikacijos reikalavimams patvirtinančius dokumentus.



(Deklaraciją  sudariusio  asmens

pareigų pavadinimas)

(Parašas) (Vardas ir pavardė) 



5 priedas prie statybos rangos sutarties

ATSAKOMYBĖ UŽ DEKLARUOTŲ DARBŲ KOKYBĖS KRITERIJŲ NEVYKDYMĄ

Atsakomybės už deklaruotų darbų kokybės kriterijų nevykdymą apskaičiavimas:

1. Atsakomybė dėl darbų atlikimo termino, B1
B1=

C×0 ,05×S1
6

×1,2

kur:
C – sutarties kaina, Eur (be 
PVM), 
S1 – faktiškai atliktų darbų 
termino ir pasiūlyme 
deklaruoto  darbų atlikimo 
termino skirtumas, mėn. 
(skaičius nurodomas dviejų 
skaičių po kablelio tikslumu).

2. Atsakomybė dėl katilo efektyvumo pagal LST EN 12953-
6:2011 dirbant nominaliu režimu naudojant 55% drėgmės
biokurą prie nurodytų sąlygų, B2

B2=
C×0 ,05×S2

5
×1,2

kur:
C – sutarties kaina, Eur (be 
PVM), 
S2 – pasiūlyme deklaruoto  
katilo efektyvumo ir faktiškai 
pasiekto katilo efektyvumo 
skirtumas, proc. (skaičius 
nurodomas dviejų skaičių po 
kablelio tikslumu).

3. Atsakomybė dėl biokuro katilo su pakura elektros 
sąnaudų šilumos gamybai, [kWhel/MWhšil] katilui dirbant 
nominaliu režimu esant nurodytoms sąlygoms, B3

B3=
C×0 ,05×S3
10

×1,2

kur:
C – sutarties kaina, Eur (be 
PVM), 
S3 – faktiškų elektros sąnaudų
šilumos gamybai ir pasiūlyme
deklaruotų elektros sąnaudų 
šilumos gamybai skirtumas, 
kWhel/MWhšil   (skaičius 
nurodomas dviejų skaičių po 
kablelio tikslumu).

4. Atsakomybė dėl pakuros šiluminė tūrio apkrovos pagal 
katilo galią, B4

B4=
C×0 ,05×S4
80

×1,2

kur:
C – sutarties kaina, Eur (be 
PVM), 
S4 – faktiškos pasiektos 
pakuros šiluminės tūrio 
apkrovos pagal katilo galią ir



pasiūlyme deklaruotos 
pakuros šiluminės tūrio 
apkrovos pagal katilo galią   
skirtumas, kW/m3  (skaičius 
nurodomas dviejų skaičių po 
kablelio tikslumu).

5. Atsakomybė dėl pakuros šiluminės ardyno apkrovos 
pagal katilo galią, B5

B5=
C×0 ,05×S5
50

×1,2

kur:
C – sutarties kaina, Eur (be 
PVM), 
S5 – faktiškai pasiektos 
pakuros šiluminės ardyno 
apkrovos pagal katilo galią  
ir pasiūlyme deklaruotos 
pakuros šiluminės ardyno 
apkrovos pagal katilo galią   
skirtumas, kW/m2 (skaičius 
nurodomas dviejų skaičių po 
kablelio tikslumu).

Atsakomybės dydis (B) už deklaruotų darbų kokybės kriterijų nevykdymą apskaičiuojamas 
sudedant gautas atsakomybės reikšmes (B = B1+B2+B3+B4+B5).



6 priedas prie pirkimo dokumentų

PASIŪLYMO EKONOMINIO NAUDINGUMO (KAINOS IR KOKYBĖS SANTYKIO)
NUSTATYMO METODIKA

Šiame pirkime ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas bus išrenkamas pagal kainos ir kokybės santykį. 

Pasiūlymų vertinimo kriterijai:

Eil
Nr.

Vertinimo kriterijai
Kriterijaus

lyginamasis svoris
1. Kaina, C X = 70
2. Darbų atlikimo terminas mėnesiais, T1 Y1 = 5

3. Papildoma visos įrangos garantinio termino trukmė mėnesiais, T2 Y2 = 5

4. Katilo efektyvumas pagal LST EN 12953-6:2011 dirbant nominaliu režimu prie
nurodytų sąlygų, proc., T3

Y3 = 5

5. Biokuro katilo su pakura elektros sąnaudos šilumos gamybai, [kWhel./MWhšil.]
katilui dirbant nominaliu režimu esant nurodytoms sąlygoms, T4

Y4 = 5

6. Pakuros šiluminė tūrio apkrova pagal katilo galią, kW/m3, T5 Y5 = 5

7. Pakuros šiluminė ardyno apkrova pagal katilo galią, kW/m2, T6 Y6 = 5

S=C+T 1.1. Ekonominis  naudingumas  (S)  apskaičiuojamas  sudedant
tiekėjo pasiūlymo kainos C ir kitų kriterijų (T) balus:

C=
Cmin
Cp

⋅X
1.2. Pirmojo  kriterijaus,  t.  y.  pasiūlymo  kainos  (C)  balai

apskaičiuojami  mažiausios  pasiūlytos  kainos  (Cmin)  ir
vertinamo pasiūlymo kainos  (Cp)  santykį  padauginant  iš
kainos lyginamojo svorio (X):

T=∑
i

T i 1.3. Kriterijų  (T)  balai  apskaičiuojami  sudedant  atskirų
kriterijų (Ti = T1 + T2+T3+T4+T3+T4+T5+T6) balus:

T1=
Pmin
Pp

⋅Y 1

1.4. Antrojo kriterijaus, t. y. darbų atlikimo termino, išreikšto
mėnesiais,  (T1)  balai  apskaičiuojami  mažiausio  pasiūlyto
termino mėnesiais (Pmin)  ir vertinamo pasiūlymo termino
(Pp)  santykį  padauginant  iš  šio  kriterijaus  lyginamojo
svorio (Y1):

Pastabos: 
1. Maksimalus galimas darbų atlikimo terminas yra 7 mėnesiai nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo (į šį
terminą įeina ir dokumentacijos pridavimas). Mėnesių skaičius turi būti išreikštas sveiku skaičiumi.
2. Perkantysis  subjektas  turi  teisę  prašyti  tiekėjo  pagrįsti  tiekėjo  pasiūlytą  terminą  techniniais
pajėgumais,  žmogiškaisiais resursais.  Jei  pasiūlytas terminas yra praktiškai  neįgyvendinamas,  toks
pasiūlymas bus atmestas.

T 2=
Pp
Pmax

⋅Y 2

1.5. Trečiojo  kriterijaus,  t.  y.  įrangos  garantinio  termino,
išreikšto mėnesiais,  (T2) balai apskaičiuojami vertinamo
pasiūlymo termino  (Pp)  ir  didžiausio  pasiūlyto  termino
mėnesiais  (Pmax)  santykį  padauginant  iš  šio  kriterijaus
lyginamojo svorio (Y2):

Pastaba: Minimalus (privalomas) įrangos garantinis terminas yra 24 mėnesiai nuo Darbų atlikimo
pabaigos.  Mėnesių  skaičius  turi  būti  išreikštas  sveiku  skaičiumi.  Įrangos  garantinis  terminas
užtikrinamas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytais prievolių įvykdymo užtikrinimo
būdais (Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos (toliau – banko)
garantija  ar  Lietuvos  Respublikoje  ar  užsienyje  registruotos  draudimo  bendrovės  laidavimo
draudimas). Garantijos (laidavimo) suma - ne mažesnė kaip 5% nuo pirkimo sutarties kainos Eur
be PVM.

T3=
Pp
Pmax

⋅Y 3
1.6. Ketvirtojo  kriterijaus,  t.  y.  katilo  efektyvumo,  išreikšto

procentais, (T3) balai apskaičiuojami vertinamo pasiūlyme
siūlomo  katilo  efektyvumo  naudojant  55%  drėgmės



biokurą  (Pp)  ir  didžiausio  pasiūlyto  katilo  efektyvumo
(Pmax)  santykį  padauginant  iš  šio  kriterijaus  lyginamojo
svorio (Y3):

T 4=
20−Pp
10

⋅Y 4
1.7. Penktojo  kriterijaus,  t.  y.  elektros  sąnaudų  šilumos

gamybai, išreikšto kWhe/MWhš, (T4) balai apskaičiuojami
pagal formulę:

Pastabos: 
1.Jeigu Tiekėjo deklaruojamos elektros sąnaudos šilumos gamybai katile ≥20 kWhe/MWhš balų
nesuteikiama, jei ≤10 kWh/MWh suteikiamas maksimalus 5 balų skaičius.
2. Elektros sąnaudos skaičiuojamos tik visai šiame objekte rangovo įrengtai įrangai.

T5=
200−Pp
80

⋅Y 5
1.8. Šeštojo  kriterijaus,  t.  y.  pakuros šiluminė  tūrio apkrova

pagal katilo galią, išreikšto kW/m3 pakuros tūrio (T5) balai
apskaičiuojami pagal formulę:

Pastabaos:
1. Jeigu Tiekėjo deklaruojama pakuros šiluminė tūrio apkrova pagal katilo galią >200 kW/m3

pasiūlymas atmetamas nes neatitinka techninių reikalavimų 4.3. punkto reikalavimo, jei
≤120 kW/m3 suteikiamas maksimalus 5 balų skaičius.

2. Pakuros tūris  yra  pakuros vidinė  erdvė ,  kurioje vyksta degimo procesas, ir kuri  yra virš
pakuros  ardyno,  tarp  pakuros  vidinio  izoliacijos  sluoksnio  (pvz.   mūro)  ir  iki   katilo
konstrukcijos. Į pakuros tūrį   neįskaičiuojami pakuros izoliacija, mū ras, pertvaros, arkos
ir kiti pakuros konstrukciniai elementai.
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1.9. Septintojo  kriterijaus,  t.  y.  pakuros  šiluminė  ardyno

apkrova pagal katilo galią, išreikšto kW/m2 pakuros ploto
(T6) balai apskaičiuojami pagal formulę:

Pastaba: jeigu Tiekėjo deklaruojama pakuros šiluminė ardyno apkrova pagal katilo galią >450 kW/m2

pasiūlymas atmetamas nes neatitinka techninių reikalavimų 4.3. punkto reikalavimo, jei ≤400 kW/m 2

suteikiamas maksimalus 5 balų skaičius.

Tais atvejais, kai kelių dalyvių pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, sudarant pasiūlymų
eilę pirmesnis įrašomas tas dalyvis, kurio pasiūlymas elektroninėmis priemonėmis pateiktas anksčiausiai.


	TURINYS
	1.1. Perkantysis subjektas – UAB „Molėtų šiluma“, Mechaniztorių g. 7, LT33114 Molėtai, įmonės kodas 167610175 (toliau – Perkantysis subjektas). Perkantysis subjektas yra pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojas – PVM mokėtojo kodas LT676101716.
	1.2. Viešasis pirkimas (toliau – pirkimas) vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu (toliau – Pirkimų įstatymas), Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei šiomis pirkimo sąlygomis. Vartojamos pagrindinės sąvokos apibrėžtos Pirkimų įstatyme ir Viešųjų pirkimų įstatyme.
	1.21. Kitos vartojamos sąvokos:
	Energetikos objektai – elektrinės ir katilinės; elektros tinklai ir jų technologiniai priklausiniai; magistraliniai dujotiekiai, gamtinių dujų sistemos, gamtinių dujų saugyklos, suskystintų gamtinių dujų terminalai ir saugyklos; magistraliniai naftotiekiai (produktotiekiai); naftos perdirbimo įrenginiai, naftos ir naftos ir naftos produktų terminalai ir saugyklos, suskystintų naftos dujų įrenginiai; šilumos tiekimo tinklai ir jų technologiniai priklausiniai (Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas 2002 m. gegužės 16 d. Nr. IX-884)
	1.3. Pirkimo tikslas – supaprastinto atviro konkurso būdu parinkti tiekėją (toliau – tiekėjas, dalyvis), kuris pagal sudarytą sutartį (toliau – Sutartis) Perkančiajam subjektui atliktų Vandens šildymo katilo DE-10 keitimas nauju Molėtų miesto katilinėje (BVPŽ kodas – 45251200-3, 71320000-7, 45222000-9, 45231000-5, 80500000-9 toliau – Darbai).
	1.4. Pirkimą atlieka Perkančiojo subjekto Prekių, paslaugų ir darbų viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija).
	3. TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI IR KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI
	3.1. Tiekėjas (taip pat visi tiekėjų grupės nariai, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė) ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remsis tiekėjas, turi neturėti nei vieno tiekėjų pašalinimo pagrindo ir atitikti jiems pirkimo dokumentuose keliamus kvalifikacijos reikalavimus.
	3.2. Tiekėjai, dalyvaujantys pirkime, pareikšdami, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų ir, kad jie tenkina pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, turi pateikti užpildytą pirkimo sąlygų 4 priedą „Kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaraciją“ (toliau – Deklaracija) ir 3 priedą „Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas“ (toliau – EBVPD) pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 50 straipsnyje nustatytus reikalavimus. EBVPD pildomas jį įkėlus į Europos Komisijos interneto svetainę https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=lt ir užpildžius bei atsisiuntus pateikiamas kartu su pasiūlymu (XML formatu). EBVPD pildymo instrukciją galima rasti Viešųjų pirkimų tarnybos internetinėje svetainėje adresu http://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/ebvpd-pildymo-rekomendacijos. Jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė arba tiekėjas pasiūlyme nurodo, kad bus pasitelkiami kiti ūkio subjektai, kartu su pasiūlymu turi būti pateiktos atskiros kiekvieno grupės nario ir (ar) kito ūkio subjekto užpildytos EBVPD ir Deklaracijas.
	3.3. Perkantysis subjektas pirmiausia atliks EBVPD ir Deklaracijų patikrinimo procedūrą, įvertins pasiūlymus, o po to tikrins, ar nėra ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio dalyvio pašalinimo pagrindų ir ar šio dalyvio kvalifikacija atitinka nustatytus reikalavimus, prieš tai tik šio dalyvio paprašęs pateikti 3.4 ir 3.6 punktuose nurodytų pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius ir kvalifikacijos atitiktį pagrindžiančius dokumentus.
	3.4. Perkantysis subjektas pašalina tiekėją iš pirkimo procedūros, jeigu:
	Tiekėjų pašalinimo pagrindai
	Pašalino pagrindų nebuvimą patvirtinantys dokumentai
	3.4.1.
	Tiekėjas arba jo atsakingas asmuo turi teistumą už šias nusikalstamas veikas:
	3.4.1.1. dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam;
	3.4.1.2. kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą;
	3.4.1.3. sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje;
	3.4.1.4. nusikalstamą bankrotą;
	3.4.1.5. teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą;
	3.4.1.6. nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą;
	3.4.1.7. prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą;
	3.4.1.8. kitos valstybės tiekėjo atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose.
	Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau nei 90 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas.
	Pastabos:
	- laikoma, kad tiekėjas arba jo atsakingas asmuo nuteistas už 3.4.1 punkte nurodytas nusikalstamas veikas, kai jis atitinka Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 2 dalyje nurodytas sąlygas;
	- Perkantysis subjektas nepašalina tiekėjo iš pirkimo procedūros esant Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 8 dalies sąlygoms.
	3.4.2.
	Tiekėjas nevykdo įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra Perkantysis subjektas reikalavimus arba tiekėjas už tai nuteistas.
	Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau nei 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentai išduoti anksčiau, tačiau jų galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, tokie dokumentai yra priimtini.
	Pastabos:
	- laikoma, kad tiekėjas arba jo atsakingas asmuo nuteistas už 3.4.2 punkte nurodytas veikas, kai:
	a) dėl tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;
	b) dėl tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus;
	- Perkantysis subjektas nepašalina tiekėjo iš pirkimo procedūros, jeigu;
	a) tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu nurodytus įsipareigojimus;
	b) įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų);
	c) tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų a) punkto nuostatas. Tiekėjas šiuo pagrindu nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, Perkančiajam subjektui reikalaujant pateikti aktualius dokumentus pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu.
	3.4.3.
	Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir Perkantysis subjektas dėl to turi įtikinamų duomenų;
	Perkantysis subjektas nereikalauja papildomų dokumentų dėl atitikties šiam reikalavimui įrodymo.
	3.4.4.
	Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma , kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė Komisijos ar Perkančiojo subjekto sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatoms;
	Perkantysis subjektas nereikalauja papildomų dokumentų dėl atitikties šiam reikalavimui įrodymo.
	3.4.5.
	Pažeista konkurencija, kaip nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti;
	Perkantysis subjektas nereikalauja papildomų dokumentų dėl atitikties šiam reikalavimui įrodymo.
	3.4.6.
	Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnyje ir Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnyje nustatytiems reikalavimams, ir Perkantysis subjektas gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 50 straipsnį. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat šalinamas iš pirkimo procedūros, kai ankstesnių procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 50 straipsnį, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo procedūrų arba per pastaruosius vienus metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais ankstesnių procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl melagingos informacijos pateikimo negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo procedūrų arba per pastaruosius vienus metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas ar taikomos kitos panašios sankcijos;
	Perkantysis subjektas nereikalauja papildomų dokumentų dėl atitikties šiam reikalavimui įrodymo.
	3.4.7.
	Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką Perkančiojo subjekto sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką Perkančiojo subjekto sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir Perkantysis subjektas gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;
	Perkantysis subjektas nereikalauja papildomų dokumentų dėl atitikties šiam reikalavimui įrodymo.
	3.4.8.
	Tiekėjas yra neįvykdęs pirkimo sutarties, pirkimo sutarties su perkančiuoju subjektu ar koncesijos sutarties ar netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis pirkimo sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civiliniame kodekse (toliau – esminis pirkimo sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta pirkimo sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos, perkančiojo subjekto ar suteikiančiosios institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas pirkimo sutartyje nustatytą esminę pirkimo sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę pirkimo sutartį, ankstesnę pirkimo sutartį su perkančiuoju subjektu arba ankstesnę koncesijos sutartį, pirkimo sutartyje nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė pirkimo sutartis buvo nutraukta anksčiau, negu toje pirkimo sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos. Perkantysis subjektas iš pirkimo procedūros pašalina tiekėją ir tuo atveju, kai ji turi įtikinamų duomenų, kad tiekėjas yra įsteigtas, siekiant išvengti šio pašalinimo pagrindo taikymo;
	Perkantysis subjektas nereikalauja papildomų dokumentų dėl atitikties šiam reikalavimui įrodymo.
	3.4.9.
	Tiekėjas yra padaręs profesinį pažeidimą, kai už finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimus tiekėjui ar jo vadovui paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos įstatymuose ar kitų valstybių teisės aktuose, ir nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė administracinį nurodymą, praėjo mažiau kaip vieni metai.
	Perkantysis subjektas nereikalauja papildomų dokumentų dėl atitikties šiam reikalavimui įrodymo.
	3.5. Subtiekėjų, subteikėjų, subrangovų kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia, pašalinimo pagrindai ir jų patikrinimo tvarka (jei Perkantysis subjektas tikrina, ar nėra tokio subtiekėjo pašalinimo pagrindų) nurodyta sutarties pagrindinėse sąlygos.
	3.6. Tiekėjas privalo atitikti visus nustatytus kvalifikacijos reikalavimus:
	Kvalifikacijos reikalavimai
	Dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti tiekėjai, siekiantys įrodyti, kad jų kvalifikacija atitinka keliamus reikalavimus
	3.6.1.
	3.6.2.
	3.6.3.
	3.6.4.
	3.6.5.
	3.6.6.
	3.7. Pastabos:
	3.7.1. Perkantysis subjektas pasilieka sau teisę prašyti tiekėjo pateiktų dokumentų skaitmeninių kopijų originalų;
	3.7.2. Perkantysis subjektas gali nereikalauti iš galimo laimėtojo pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų, jei jis turi galimybę susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungęs prie nacionalinės duomenų bazės bet kurioje valstybėje narėje arba naudodamasi CVP IS arba šiuos dokumentus jau turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų;
	3.7.3. Perkantysis subjektas pripažįsta kitose valstybėse išduotus lygiaverčius pašalinimo pagrindų nebuvimą ar kvalifikacijos reikalavimus įrodančius dokumentus;
	3.7.4. jeigu tiekėjas dėl pateisinamų priežasčių negali pateikti Perkančiojo subjekto reikalaujamų jo finansinį ir ekonominį pajėgumą įrodančių dokumentų, jis turi teisę pateikti kitus Perkančiajam subjektui priimtinus dokumentus (jei tokie reikalavimai keliami);
	3.7.5. jeigu tiekėjas negali pateikti pirkimo sąlygų 3.4.1., 3.4.2. punktuose nurodytų dokumentų, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų pirkimo sąlygų 3.4.1., 3.4.2. punktuose keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti priesaikos deklaracija arba oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos;
	3.7.6. 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“ ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus dokumentas yra atleistas nuo legalizavimo ir (ar) tvirtinimo žymos (Apostille).
	3.8. Jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė, pirkimo sąlygų 3.4 punktuose nustatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų privalo neturėti kiekvienas tiekėjų grupės narys atskirai, o 3.6 punkte nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti bent vienas tiekėjų grupės narys arba visi tiekėjų grupės nariai kartu, atsižvelgiant į jų prisiimtus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti.
	3.9. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, kad atitiktų finansinio, ekonominio, techninio ir (arba) profesinio pajėgumo reikalavimus (jeigu tokius reikalavimus Perkantysis subjektas kelia), neatsižvelgiant į tai, kokio teisinio pobūdžio yra jų ryšiai ir laikantis pirkimo sąlygų 3.12 punkte nustatytų reikalavimų.
	3.10. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, kad atitiktų reikalavimus dėl išsilavinimo, profesinės kvalifikacijos, profesinės patirties, turėti specialų leidimą ir (arba) būti tam tikros organizacijos nariu (jeigu tokius reikalavimus Perkantysis subjektas kelia) tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys suteiks paslaugas/atliks darbus (priklausomai nuo pirkimo objekto), kuriems reikia jų turimų pajėgumų.
	3.11. Jeigu tiekėjas remiasi kito ūkio subjekto pajėgumais, jis, teikdamas pasiūlymą privalo įrodyti Perkančiajam subjektui, kad vykdant sutartį tie ištekliai jam bus prieinami. Tam įrodyti tiekėjas turi pateikti pirkimo sutarčių ar kitų dokumentų nuorašus, kurie patvirtintų, kad tiekėjui kitų ūkio subjektų ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį. Tokiomis pačiomis sąlygomis tiekėjų grupė gali remtis tiekėjų grupės dalyvių arba kitų ūkio subjektų pajėgumais. Jeigu ūkio subjektas pasiūlyme nėra nurodomas, šio ūkio subjekto pajėgumais remtis negalima. Jeigu pasiūlyme nurodytas ūkio subjektas netenkina jam keliamų reikalavimų, jis per Perkančiojo subjekto nustatytą terminą gali būti pakeičiamas reikalavimus atitinkančiu ūkio subjektu.
	3.12. Tiekėjas savo pasiūlyme, privalo nurodyti (nurodant ir kokiai pirkimo daliai (apimtis pinigine išraiška ir dalis procentais)):
	3.12.1. ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, kad atitiktų teise verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio, techninio ir (arba) profesinio pajėgumo reikalavimus (jeigu tokius reikalavimus Perkantysis subjektas kelia). Šiais ūkio subjektais laikomi ir ekspertai, specialistai, kurie pirkimo laimėjimo ir pirkimo sutarties sudarymo atveju bus įdarbinti tiekėjo;
	3.12.2. kokiai pirkimo sutarties daliai ir kokius subtiekėjus, jeigu jie yra žinomi, jis ketina pasitelkti, t. y. tiekėjas pasiūlyme neprivalo nurodyti, kokius subtiekėjus pasitelks pirkimo sutarties vykdymui ir šią informaciją gali nurodyti vėliau, jei bus nustatytas laimėtoju ir su juo bus sudaroma pirkimo sutartis. Subtiekėjų pasitelkimo tvarka nustatyta sutarties pagrindinėse sąlygose (6 priedas).
	3.13. Ūkio subjektų pasitelkimas nekeičia pagrindinio tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti sutarties įvykdymo. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti subtiekėjų sutikimą dalyvauti pirkime.
	3.14. Perkantysis subjektas reikalauja, kad esmines užduotis t.y. vandens šildymo katilo, jo pagalbinių įrenginių montavimą atliktų pats pasiūlymą pateikęs tiekėjas arba tiekėjų grupės narys.
	3.15. Jei bendrą pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, reikiamus visų tiekėjų grupės narių reikiamus dokumentus teikia tik ūkio subjektas, atstovaujantis tiekėjų grupei ir rengiantis bendrą pasiūlymą.
	3.16. Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas Perkančiajam subjektui įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.
	3.17. Perkantysis subjektas bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti tiekėjų pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.
	3.18. Perkantysis subjektas tiekėją pašalina iš pirkimo procedūros bet kuriame pirkimo procedūros etape, jeigu paaiškėja, kad dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš pirkimo procedūrą ar jos metu jis atitinka bent vieną iš šio skyriaus 3.4. punkte nustatytų pašalinimo pagrindų.
	4. TIEKĖJŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE
	4.1. Pasiūlymą gali pateikti tiekėjų grupė, įskaitant laikinas tiekėjų grupes. Tiekėjų grupė, teikianti bendrą pasiūlymą, privalo pateikti jungtinės veiklos sutartį.
	4.2. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyta tiekėjų grupės sudėtis ir kiekvieno tiekėjų grupės nario įsipareigojimai vykdant su Perkančiuoju subjektu numatomą sudaryti sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis išreikšta procentais bendroje sutarties vertėje. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidariąją visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių Perkančiajam subjektui ir įsipareigojimų nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris grupės narys atstovauja tiekėjų grupei, t. y. su kuo Perkantysis subjektas turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir kam teikti su pasiūlymo vertinimu susijusią informaciją, kuris grupės narys įgaliotas teikti sąskaitas atsiskaitymams (mokėjimai bus atliekami tik vienam iš tiekėjų grupės narių) ir pasirašyti su sutarties įgyvendinimu susijusius dokumentus.
	4.3. Perkantysis subjektas nereikalauja, kad, tiekėjų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus geriausiu ir pasiūlius sudaryti pirkimo sutartį, ši tiekėjų grupė įgytų tam tikrą teisinę formą.
	5.2. Pasiūlymas turi būti pateikiamas tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS, pasiekiamoje adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/. Pasiūlymai, pateikti popierinėje formoje, bus grąžinami neatplėšti tiekėjui (kurjeriui) ar grąžinami registruotu laišku ir nebus priimami ir vertinami.
	5.3. Elektroninėmis priemonėmis pasiūlymus gali teikti tiktai CVP IS (https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/) registruoti tiekėjai.
	5.4. Pasiūlymas privalo būti pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu LR elektroninio parašo įstatymo (Žin. 2000, Nr. 61-1827) reikalavimus. Jei pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu patvirtina ne tiekėjo vadovas, kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas įgaliojimas kitam asmeniui, suteikiantis jam teisę pasiūlymą pasirašyti elektroniniu parašu.
	5.5. Visi pasiūlyme pateikiami dokumentai turi būti pateikti elektronine forma, t. y. elektroninėmis priemonėmis tiesiogiai suformuoti dokumentai arba skaitmeninės dokumentų kopijos pateikiami prijungiant („prisegant“) juos prie pasiūlymo. Pateikiami dokumentai ar skaitmeninės dokumentų kopijos turi būti prieinami naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų formatus (pvz., *.pdf, *.jpg, *.doc ir kt.).
	5.6. Pateikiant dokumentus elektronine forma, t. y. tiesiogiai suformuojant elektroninėmis priemonėmis arba pateikiant skaitmenines dokumentų kopijas, ir pasiūlymą pasirašant saugiu elektroniniu parašu yra deklaruojama, kad dokumentų elektroninės formos arba dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros. Perkantysis subjektas pasilieka sau teisę prašyti dokumentų originalų.
	5.7. Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba, laikantis pirkimo sąlygose išdėstytų reikalavimų pasiūlymo pateikimo struktūrai, turiniui ir formai. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita kalba, tiekėjas privalo pateikti jų vertimą į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas tiekėjo parašu. Sertifikatai, atestatai, schemos, diagramos, brėžinių paaiškinimai ir pan. gali būti pateikti originalia anglų kalba, kartu neteikiant jų vertimo į lietuvių kalbą, tačiau perkančiajam subjektui pareikalavus tiekėjas juos privalės išversti per 2 darbo dienas.
	5.8. Tiekėjas (fizinis ar juridinis asmuo) gali pateikti Perkančiajam subjektui tik vieną pasiūlymą, nepriklausomai nuo to, ar teikiant pasiūlymą jis bus atskiras tiekėjas, ar tiekėjų grupės dalyvis (jungtinės veiklos sutarties šalis). Bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, teikdamas pasiūlymą kaip atskiras tiekėjas ar tiekėjų grupės dalyvis (jungtinės veiklos sutarties šalis), kitame pasiūlyme nebegali būti subtiekėjas. Jei tiekėjas pateikia daugiau nei vieną pasiūlymą arba tiekėjų grupės dalyvis dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.
	5.10. Perkantysis subjektas neleidžia pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.
	5.11. Tiekėjas savo pasiūlymą CVP IS privalo parengti CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentai“ pateikdamas užpildytą pasiūlymo formą ir kitus reikalaujamus dokumentus.
	5.12. Pasiūlymą sudaro tiekėjo pateiktų duomenų ir dokumentų elektroninėje formoje CVP IS priemonėmis visuma:
	5.12.1. užpildytas pasiūlymas pagal pasiūlymo formą (2 priedas);
	5.12.2. pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas;
	5.12.3. įgaliojimas ar kitas dokumentas, pvz., pareigybės aprašymas, suteikiantis teisę pasirašyti tiekėjo pasiūlymą ir / ar kitus dokumentus (taikoma, kai pasiūlymą CVP IS saugiu elektroniniu parašu patvirtina ne tiekėjo vadovas, o kitas asmuo);
	5.12.4. užpildytas (-i) Europos bendrasis (-ieji) viešųjų pirkimų dokumentas (-ai) (3 priedas);
	5.12.5. užpildyta (-os) Kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaracija (-os) (4 priedas)
	5.12.6. jungtinės veiklos sutarties kopija, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė;
	5.12.7. užpildytas 2a priedas „Darbų sąmata“
	5.12.8. kiti pasiūlymo priedai ir reikalingi dokumentai ar medžiaga.
	5.14. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi nurodyti, kuri tiekėjo pateikiama informacija (pasiūlymo dalis (-ys)) yra konfidenciali. Tiekėjo pasiūlyme nurodoma konfidenciali informacija turi atitikti Pirkimų įstatymo ir Civilinio kodekso bei kitiems reikalavimams ir turi būti argumentuotai pagrįsta. Siekiant, kad Perkantysis subjektas galėtų užtikrinti tiekėjo informacijos konfidencialumą, elektroniniame pasiūlyme esanti konfidenciali informacija turi būti pateikta atskiru dokumentu ar kitaip pažymėta. Tiekėjas dokumento pavadinime nurodo „konfidencialu“ arba ant kiekvieno pasiūlymo lapo, kuriame yra konfidenciali informacija, lapo pradžioje, viršutinės paraštės dešinėje pusėje paryškintomis raidėmis rašo žodį „konfidencialu“. Konfidencialia negalima laikyti informacijos, nurodytos Pirkimų įstatymo 32 straipsnio 2 dalyje. Jeigu Perkančiajam subjektui kyla abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, jis prašo tiekėjo įrodyti, kodėl nurodyta informacija yra konfidenciali. Jeigu tiekėjas per Perkančiojo subjekto nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos, nepateikia tokių įrodymų arba pateikia netinkamus įrodymus, laikoma, kad tokia informacija yra nekonfidenciali.

	5.17. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 90 kalendorinių dienų t.y iki 2018 – 05-05 d. (imtinai). Jei pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek nustatyta pirkimo dokumentuose. Jei pasiūlyme nurodytas trumpesnis jo galiojimo terminas, pasiūlymas bus atmestas.
	5.18. Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino pabaigos turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. Norėdamas atšaukti arba pakeisti pasiūlymą, tiekėjas CVP IS pasiūlymo lange spaudžia „Atsiimti pasiūlymą”. Norėdamas vėl pateikti atšauktą ir pakeistą pasiūlymą, tiekėjas turi jį pateikti iš naujo. Suėjus pasiūlymų pateikimo terminui atšaukti ar pakeisti pasiūlymo nebus galima.
	5.19. Tiekėjas prisiima visus kaštus, susijusius su pasiūlymo rengimu ir įteikimu. Perkantysis subjektas nėra atsakingas ar įpareigotas dėl šių kaštų. Perkantysis subjektas neatsakys ir neprisiims šių išlaidų, nepriklausomai nuo to, kaip vyktų ir baigtųsi pirkimas. Perkantysis subjektas neatsako už elektros tiekimo, CVP IS sutrikimus ar už pavėluotai gautą pasiūlymą.

	7.6. Perkantysis subjektas, atsakydamas į tiekėjų prašymus paaiškinti pirkimo sąlygas, garantuoja užtikrinti tiekėjų anonimiškumą, t. y. užtikrina, kad tiekėjas nesužinotų kitų pirkimo procedūrose dalyvaujančių tiekėjų pavadinimų ir kitų rekvizitų.
	7.7. Perkantysis subjektas susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų nerengs.
	7.8.Tiekėjas turi teisę aplankyti objektą. Apie savo norą aplankyti objektą, tiekėjas raštu CVP IS priemonėmis informuoja Perkantįjį subjektą iš anksto ir atvykti gali tik tomis dienomis, kurias Perkantysis subjektas nurodo CVP IS priemonėmis. Vizito metu apie pirkimo procedūras paaiškinimai nebus teikiami.
	9.2. Tiekėjai negali dalyvauti pradinio susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūroje, Komisijos posėdžiuose, kuriuose atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros. Komisijos posėdžiuose stebėtojai, kaip nurodyta Pirkimų įstatymo 31 straipsnio 4 dalyje, dalyvauti nekviečiami.
	10. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS, VERTINIMAS IR PALYGINIMAS
	10.1. Komisija pasiūlymus nagrinėja, vertina ir palygina šia tvarka:
	10.1.1. Komisija tikrina dalyvių EBVPD ir Deklaracijose pateiktą informaciją bei priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio dalyvio atitikties reikalavimams ir kiekvienam iš jų ne vėliau nei per 3 (tris) darbo dienas raštu praneša apie šio patikrinimo rezultatus, pagrįsdama priimtus sprendimus. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie dalyviai, kurie atitinka Perkančiojo subjekto keliamus reikalavimus;
	10.1.2. nagrinėja, vertina dalyvių pateiktų pasiūlymų, jų kainų atitikimą pirkimo dokumentuose ir Pirkimų įstatyme nustatytiems reikalavimams ir palygina dalyvių pateiktus pasiūlymus;
	10.1.3. įvertina ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio dalyvio aktualius dokumentus, patvirtinančius jo pašalinimo pagrindų nebuvimą, atitiktį kvalifikacijos reikalavimams. Jeigu dalyvis, kurio buvo paprašyta pateikti aktualius dokumentus, patvirtinančius jo pašalinimo pagrindų nebuvimą, atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, šių dokumentų nepateikia ar pateikia netikslius duomenis ir Perkančiojo subjekto prašymu jų nepatikslina, ar Perkantysis subjektas nustato, jog dalyvis atitinka bent vieną iš pirkimo dokumentuose nustatytų pašalinimo pagrindų, ar dalyvio kvalifikacija neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, tokiu atveju Perkantysis subjektas įvertina sekančio ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio dalyvio aktualius dokumentus, patvirtinančius jo pašalinimo pagrindų nebuvimą, atitiktį kvalifikacijos reikalavimams;
	10.1.4. atsižvelgiant į pasiūlymų ekonominį naudingumą nustato pasiūlymų eilę (išskyrus atvejus, kai pasiūlymą pateikia tik vienas tiekėjas). Tais atvejais, kai kelių dalyvių pasiūlymų ekoniminis naudingumas yra vienodas, sudarant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas dalyvis, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai.
	10.2. Nagrinėjant dalyvio pateiktą pasiūlymą ir nustačius, kad tiekėjas pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis patvirtinančius jo pašalinimo pagrindų nebuvimą, atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, ar šių dokumentų ar duomenų trūksta, bei kilus kitiems pasiūlymų nagrinėjimo neaiškumams laikomasi šių sąlygų:
	10.2.1. Perkantysis subjektas raštu, nepažeisdamas lygiateisiškumo ir skaidrumo principų, prašo dalyvio tokius dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti per jo nustatytą protingą terminą;
	10.2.2. dalyvis iki Perkančiojo subjekto nustatyto termino pabaigos raštu privalo atsakyti į prašymą ir patikslinti, papildyti arba paaiškinti pasiūlymą, kaip reikalauja Perkantysis subjektas;
	10.2.3. tikslinami, papildomi, paaiškinami ir pateikiami nauji gali būti tik dokumentai ar duomenys, nesusiję su pirkimo objektu, jo techninėmis charakteristikomis, pirkimo sutarties vykdymo sąlygomis ar pasiūlymo kaina, pvz.: dokumentai dėl dalyvio pašalinimo pagrindų nebuvimo, dėl atitikties kvalifikacijos reikalavimams, dalyvio įgaliojimas asmeniui pasirašyti pasiūlymą, jungtinės veiklos sutartis, pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantis dokumentas ir pan.;
	10.2.4. kiti dalyvio pasiūlymo dokumentai ar duomenys gali būti tikslinami, pildomi ir paaiškinami (negali būti pateikiami nauji dokumentai ar duomenys). Tikslinant, pildant ir paaiškinant šiuos dokumentus ir duomenis neleidžiama pakeisti pasiūlymo esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus;
	10.2.5. pasiūlymų vertinimo metu radus pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, per Perkančiojo subjekto nurodytą terminą dalyvio raštu prašoma ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant pradinio susipažinimo su pasiūlymais metu užfiksuotos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, dalyvis gali taisyti kainos sudedamąsias dalis, tačiau neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis;
	10.2.6. Perkantysis subjektas gali reikalauti, kad dalyvis pagrįstų pasiūlyme nurodytą kainą, jeigu ji jam atrodo neįprastai maža. Pasiūlyme nurodyta kaina visais atvejais laikoma neįprastai maža, jeigu ji yra 30 ir daugiau procentų mažesnė už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį. Perkantysis subjektas, siekdamas, kad dalyviai pagrįstų neįprastai mažą kainą, vadovaujasi Pirkimų įstatymo 66 straipsnio nuostatomis.
	10.2.7. Jei pirkimo objekto techniniame aprašyme ar kituose dokumentuose nėra informacijos apie siūlomos Įrangos atitikimą kokiam nors techninėje specifikacijoje keliamam reikalavimui arba siūloma įranga neatitinka kokio nors techninėje specifikacijoje keliamo reikalavimo, laikoma, kad siūloma Įranga neatitinka techninėje specifikacijoje keliamų reikalavimų, o pasiūlymas – pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.
	10.2.8. Perkantysis subjektas turi teisę kreiptis, kad tiekėjas vadovaujantis Pirkimų įstatymo 52 straipsnio nuostatomis pagrįstų pasiūlyme pateiktos informacijos tikrumą (teisingumą).
	10.3. Perkantysis subjektas gali nevertinti viso dalyvio pasiūlymo, jeigu patikrinęs jo dalį nustato, kad pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygų arba Pirkimų įstatymo, arba Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimais, turi būti atmetamas, t. y. pasiūlymas yra netinkamas arba nepriimtinas.
	10.5. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną.
	10.6. Vertinamos bus žodžiais nurodytos pasiūlymų kainos. Jeigu pasiūlyme kaina nebus nurodyta žodžiais, vertinamas bus skaičiais nurodyta kaina.
	11. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS
	11.1. Komisija laimėjusį nustato ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, jeigu jis tenkina visas šias sąlygas:
	11.1.1. pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ir sąlygas;
	11.1.2. dalyvis nėra pašalintas vadovaujantis pirkimo sąlygų 3.4 punkte nustatytais tiekėjų pašalinimo pagrindais;
	11.1.3. dalyvis atitinka pirkimo sąlygų 3.6 punkte nustatytus kvalifikacijos reikalavimus;
	11.1.4. dalyvis per Perkančiojo subjekto nustatytą terminą patikslino, papildė, paaiškino informaciją, kaip nurodyta pirkimo sąlygų 10.2 punkte;
	11.1.5. Komisija, išnagrinėjusi dalyvio pagal pirkimo sąlygų 10.2.6 punktą pateiktus dokumentus nustato, kad dalyvis pateikė tinkamus pasiūlytos neįprastai mažos kainos pagrįstumo įrodymus;
	11.1.6. pasiūlyta kaina nėra per didelė ir perkančiajam subjektui nepriimtina;
	11.2. Perkantysis subjektas gali nuspręsti nesudaryti pirkimo sutarties su ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusiu dalyviu, jeigu paaiškėja, kad pasiūlymas neatitinka Pirkimų įstatymo 29 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytų aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų.
	11.3. Dalyvio, kuris negalėtų būti nustatytas laimėtoju pagal pirkimo sąlygų 11.1 punkto nuostatas, pasiūlymas atmetamas.
	12.1. Perkantysis subjektas suinteresuotiems dalyviams, ne vėliau nei per 5 (penkias) darbo dienas raštu praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma pirkimo sutartis ir pateikia:
	12.1.1. pirkimo sąlygų 12.3 punkte nurodytos atitinkamos informacijos, kuri dar nebuvo pateikta pirkimo procedūros metu, santrauką;
	12.1.2. nustatytą pasiūlymų eilę (išskyrus atvejus, kai pasiūlymų eilė nesudaroma);
	12.1.3. laimėjusį pasiūlymą;
	12.1.4. tikslų atidėjimo terminą.
	12.2. jei reikia, Perkantysis subjektas taip pat nurodo priežastis, dėl kurių buvo priimtas sprendimas nesudaryti pirkimo sutarties.
	12.3. Perkantysis subjektas, gavęs suinteresuoto dalyvio raštu pateiktą prašymą, ne vėliau nei per 15 dienų nuo jo gavimo dienos išsamiai pateikia šią informaciją:
	12.3.1. dalyviui, kurio pasiūlymas nebuvo atmestas – laimėjusio pasiūlymo charakteristikas ir santykinius pranašumus, dėl kurių šis pasiūlymas buvo pripažintas geriausiu, taip pat šį pasiūlymą pateikusio dalyvio pavadinimą;
	12.3.2. dalyviui, kurio pasiūlymas buvo atmestas – pasiūlymo atmetimo priežastis.
	12.4. Pirkimo sąlygų 12.1 ir 12.3 punktuose nurodytais atvejais Perkantysis subjektas neteikia informacijos, jeigu jos atskleidimas prieštarauja informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeidžia teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turi neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai.
	13.1. Pirkimo sutartis sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigė 5 darbo dienų sutarties sudarymo atidėjimo terminas, kuris prasideda nuo pranešimo apie sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą išsiuntimo iš Perkančiojo subjekto suinteresuotiems pirkimo dalyviams dienos. Atidėjimo terminas netaikomas, kai vienintelis suinteresuotas dalyvis yra tas, su kuriuo sudaroma pirkimo sutartis.
	13.2. Dalyvis, kurio pasiūlymas nustatytas laimėjęs, sudaryti pirkimo sutarties kviečiamas raštu ir jam nurodomas laikas, iki kada jis turi sudaryti pirkimo sutartį.
	13.3. Jeigu dalyvis, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu atsisako ją sudaryti, arba nepateikia pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinančio dokumento (jei reikalaujama), arba iki Perkančiojo subjekto nurodyto laiko nepasirašo pirkimo sutarties, arba atsisako sudaryti pirkimo sutartį Pirkimų įstatyme ir pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju Perkantysis subjektas siūlo sudaryti pirkimo sutartį dalyviui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po dalyvio, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį, jeigu tenkinamos Pirkimų įstatymo 58 straipsnio 1 dalyje išdėstytos sąlygos.
	13.4. Sudaroma sutartis turi atitikti laimėjusio dalyvio pasiūlymą ir šias pirkimo sąlygas.
	13.5. Sutarties pagrindinės sąlygos pateiktos 6 priede. Sutarties pagrindinės sąlygos yra privalomos tiekėjams ir sudarant sutartį su laimėtoju nebus keičiamos.
	13.6. Sutarties valiuta – eurai.
	14.1. Pretenzijos pateikiamos ir ginčai nagrinėjami Pirkimų įstatymo nustatyta tvarka. Tiekėjo teisės ginčyti Perkančiojo subjekto veiksmus ar priimtus sprendimus reglamentuotos Pirkimų įstatymo VII skyriuje.
	15.1. Pirkimo procedūros, kurios neapibrėžtos šiose pirkimo sąlygose, vykdomos vadovaujantis Pirkimų įstatymo, Viešųjų pirkimų įstatymo bei poįstatyminių teisės aktų nuostatomis.
	16. PRIEDAI
	16.1. 1 priedas – Techninė specifikacija;
	16.2. 2 priedas – Pasiūlymo forma;
	16.3. 2a priedas – Darbų sąmata;
	16.4. 3 priedas – Paaiškinimas dėl Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento pildymo;
	16.5. 4 priedas – Kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaracija;
	16.5. 5 priedas –Atsakomybės už deklaruotų darbų kokybės kriterijų nevykdymą paskaičiavimas;
	16.8. 6 priedas – Pasiūlymo ekonominio naudingumo (kainos ir kokybės santykio) nustatymo metodika.
	ATSAKOMYBĖ UŽ DEKLARUOTŲ DARBŲ KOKYBĖS KRITERIJŲ NEVYKDYMĄ
	PASIŪLYMO EKONOMINIO NAUDINGUMO (KAINOS IR KOKYBĖS SANTYKIO) NUSTATYMO METODIKA
	Pasiūlymų vertinimo kriterijai:
	1.1. Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos C ir kitų kriterijų (T) balus:
	1.2. Pirmojo kriterijaus, t. y. pasiūlymo kainos (C) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Cmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Cp) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):
	1.3. Kriterijų (T) balai apskaičiuojami sudedant atskirų kriterijų (Ti = T1 + T2+T3+T4+T3+T4+T5+T6) balus:
	1.4. Antrojo kriterijaus, t. y. darbų atlikimo termino, išreikšto mėnesiais, (T1) balai apskaičiuojami mažiausio pasiūlyto termino mėnesiais (Pmin) ir vertinamo pasiūlymo termino (Pp) santykį padauginant iš šio kriterijaus lyginamojo svorio (Y1):
	1.5. Trečiojo kriterijaus, t. y. įrangos garantinio termino, išreikšto mėnesiais, (T2) balai apskaičiuojami vertinamo pasiūlymo termino (Pp) ir didžiausio pasiūlyto termino mėnesiais (Pmax) santykį padauginant iš šio kriterijaus lyginamojo svorio (Y2):
	Pastaba: Minimalus (privalomas) įrangos garantinis terminas yra 24 mėnesiai nuo Darbų atlikimo pabaigos. Mėnesių skaičius turi būti išreikštas sveiku skaičiumi. Įrangos garantinis terminas užtikrinamas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytais prievolių įvykdymo užtikrinimo būdais (Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos (toliau – banko) garantija ar Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės laidavimo draudimas). Garantijos (laidavimo) suma - ne mažesnė kaip 5% nuo pirkimo sutarties kainos Eur be PVM.
	1.6. Ketvirtojo kriterijaus, t. y. katilo efektyvumo, išreikšto procentais, (T3) balai apskaičiuojami vertinamo pasiūlyme siūlomo katilo efektyvumo naudojant 55% drėgmės biokurą (Pp) ir didžiausio pasiūlyto katilo efektyvumo (Pmax) santykį padauginant iš šio kriterijaus lyginamojo svorio (Y3):
	1.7. Penktojo kriterijaus, t. y. elektros sąnaudų šilumos gamybai, išreikšto kWhe/MWhš, (T4) balai apskaičiuojami pagal formulę:
	Pastabos:
	1.Jeigu Tiekėjo deklaruojamos elektros sąnaudos šilumos gamybai katile ≥20 kWhe/MWhš balų nesuteikiama, jei ≤10 kWh/MWh suteikiamas maksimalus 5 balų skaičius.
	2. Elektros sąnaudos skaičiuojamos tik visai šiame objekte rangovo įrengtai įrangai.
	1.8. Šeštojo kriterijaus, t. y. pakuros šiluminė tūrio apkrova pagal katilo galią, išreikšto kW/m3 pakuros tūrio (T5) balai apskaičiuojami pagal formulę:
	Pastabaos:
	1. Jeigu Tiekėjo deklaruojama pakuros šiluminė tūrio apkrova pagal katilo galią >200 kW/m3 pasiūlymas atmetamas nes neatitinka techninių reikalavimų 4.3. punkto reikalavimo, jei ≤120 kW/m3 suteikiamas maksimalus 5 balų skaičius.
	2. Pakuros tūris yra pakuros vidinė erdvė , kurioje vyksta degimo procesas, ir kuri yra virš pakuros ardyno, tarp pakuros vidinio izoliacijos sluoksnio (pvz. mūro) ir iki katilo konstrukcijos. Į pakuros tūrį neįskaičiuojami pakuros izoliacija, mū ras, pertvaros, arkos ir kiti pakuros konstrukciniai elementai.
	1.9. Septintojo kriterijaus, t. y. pakuros šiluminė ardyno apkrova pagal katilo galią, išreikšto kW/m2 pakuros ploto (T6) balai apskaičiuojami pagal formulę:


