PATVIRTINTA
Gamtos paveldo fondo
Viešųjų pirkimų komisijos
2016 m. birželio 20 d.
protokolu Nr. MGP-01
SKELBIAMO MAŽOS VERTĖS PIRKIMO APKLAUSOS RAŠTU BŪDU SĄLYGOS
MĖSINIŲ GALVIJŲ PIRKIMAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Viešoji įstaiga Gamtos paveldo fondas (toliau – Fondas) numato pirkti aberdynų-angusų
veislės galvijus (15 veršingų telyčių ir 1 bulių).
2. Pirkimas vykdomas:
2.1. įgyvendinant Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis finansuojamą
Europos Sąjungos programos „LIFE+“ projektą Nr. LIFE13 NAT/LT/000084 „Hidrologinio režimo
atkūrimas Amalvos ir Kamanų aukštapelkėse“;
2.2. vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, VšĮ Gamtos paveldo fondo
supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis (toliau – Taisyklės), Lietuvos Respublikos civiliniu
kodeksu, kitais teisės aktais bei šiomis pirkimo sąlygomis.
3. Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme
ir Taisyklėse.
4. Skelbimas apie pirkimą buvo paskelbtas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje
(toliau – CVPIS). Pirkimo dokumentai, jų paaiškinimai, patikslinimai kartu su skelbimu apie pirkimą
skelbiami CVPIS (https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/) ir Fondo svetainėje (www.gpf.lt).
5. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio
pripažinimo ir proporcingumo principų, konfidencialumo ir nešališkumo reikalavimų. Visos pirkimo
dokumentuose esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas
reiškia, kad Perkančioji organizacija priima ir kitus tiekėjų lygiaverčių priemonių įrodymus.
6. Tiekėjas atsako už rūpestingą visų pirkimo dokumentų išnagrinėjimą, įskaitant ir visus
išleistus papildymus, už patikimos informacijos apie visas sąlygas bei įsipareigojimus, galinčius
turėti įtakos pasiūlymo sumai, gavimą. Jei tiekėjas laimi pirkimą, nebebus priimtas joks reikalavimas
pakeisti pasiūlymo sumą arba sąlygas, grindžiamas klaidomis ar praleidimais.
7. Asmuo ryšiams su tiekėjais yra Fondo projektų vadovas Argaudas Stoškus, tel. (8 5) 205
8322, el. p. info@gpf.lt.
8. Fondas yra pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojas.
II. PIRKIMO OBJEKTAS
9. Pirkimo objektas – aberdynų-angusų veislės galvijai su kilmės dokumentais (15 veršingų
telyčių ir 1 bulius), toliau galvijai. Galvijams keliami reikalavimai nustatyti pateiktoje techninėje
specifikacijoje (šių pirkimo sąlygų 1 priedas).
10. Šis pirkimas į dalis neskaidomas, todėl pasiūlymas turi būti pateiktas visam pirkimo
objektui.
11. Galvijai turi būti pristatyti iki 2016 m. lapkričio 30 d. Pristatymo vieta – Žuvinto biosferos
rezervato apylinkės, Marijampolės sav.
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12. Alternatyvių pasiūlymų teikti negalima. Alternatyvūs pasiūlymai, tai yra tokie pasiūlymai,
kuriuose siūlomos kitokios pirkimo objekto charakteristikos ir (ar) būsimos pirkimo sutarties sąlygos.
III. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI
13. Tiekėjas, pageidaujantis dalyvauti pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos
reikalavimus:
1 lentelė. Bendrieji reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai
Eil.
Kvalifikaciniai reikalavimai
Kvalifikacinius reikalavimus įrodantys
Nr.
dokumentai
1.
Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba Išrašas iš teismo sprendimo arba, jeigu tokio nėra,
tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo,
Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus
vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis
reikalų ministerijos ar Valstybės įmonės Registrų
narys, turintis teisę juridinio asmens
centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta
vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris, ar tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius
kitas asmuo, turintis teisę surašyti ir
kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba
pasirašyti tiekėjo apskaitos dokuatitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas
mentus, neturi teistumo (arba teistumas dokumentas (originalas arba tiekėjo patvirtinta
yra išnykęs ar panaikintas), dėl tiekėjo kopija*), išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki
(juridinio asmens) per pastaruosius 5
pasiūlymo pateikimo termino pabaigos. Jei
metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs
dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo
apkaltinamasis teismo nuosprendis už terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas,
dalyvavimą nusikalstamame susitoks dokumentas yra priimtinas.
vienijime, jo organizavimą ar vaPateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje
dovavimą jam, už kyšininkavimą,
formoje.
tarpininko kyšininkavimą, papirkimą,
sukčiavimą, kredito, paskolos ar
tikslinės paramos panaudojimą ne
pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kretitinį sukčiavimą, mokesčių nesamokėjimą, neteisingų duomenų apie
pajamas, pelną ar turtą pateikimą,
deklaracijos, ataskaitos ar kito
dokumento nepateikimą, nusikalstamu
būdu gauto turto įgijimą ar
realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų
pinigų ar turto legalizavimą. Dėl
tiekėjo iš kitos valstybės nėra priimtas
ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo
nuosprendis už 2004-03-31 Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvos
2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių
ir prekių pirkimo sutarčių sudarymo
tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje
išvardytuose Europos Sąjungos teisės
aktuose apibrėžtus nusikaltimus.
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2.

Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba
tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo,
dalyvis, turintis balsų daugumą
juridinio asmens dalyvių susirinkime,
neturi neišnykusio ar nepanaikinto
teistumo už nusikalstamą bankrotą.

3.

Tiekėjas turi būti įvykdęs
įsipareigojimus, susijusius su
mokesčių, įskaitant socialinio
draudimo įmokas, mokėjimu pagal
Lietuvos arba šalies, kurioje jis
registruotas, reikalavimus. Tiekėjas
laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus,
susijusius su mokesčių, įskaitant
socialinio draudimo įmokas,
mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų
įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip
50 eurų.

Tiekėjas turi nurodyti, kas jame, kaip juridiniame
asmenyje, turi absoliučią balsų daugumą juridinio
asmens dalyvių susirinkime.
Jeigu absoliučią balsų daugumą juridinio asmens
dalyvių susirinkime turi fizinis asmuo, turi būti
pateikiamas išrašas iš teismo sprendimo, arba
Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus
reikalų ministerijos arba atitinkamos užsienio šalies
institucijos dokumentas (originalas arba tiekėjo
patvirtinta kopija*), išduotas ne anksčiau kaip 60
dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei
dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo
terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas,
toks dokumentas yra priimtinas.
Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje
formoje
Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčiais:
tiekėjas pateikia Valstybinės mokesčių inspekcijos
ar Valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą
dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų
institucijų tvarkomus duomenis, ar atitinkamos
užsienio šalies institucijos išduotą dokumentą
(originalas arba tiekėjo patvirtinta kopija*) apie
atsiskaitymą su valstybės biudžetu, išduotą ne
anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymo pateikimo
termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas
anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei
pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra
priimtinas.
Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje
formoje.
Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio
draudimo įmokomis:
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, išduotą dokumentą
(originalas arba tiekėjo patvirtinta kopija*) arba
pateikia Valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą
dokumentą (originalas arba tiekėjo patvirtinta
kopija*), patvirtinantį jungtinius kompetentingų
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institucijų tvarkomus duomenis.
Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje
formoje.
Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba
juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje jis yra
registruotas, kompetentingos valstybės institucijos
išduotą pažymą (originalas arba tiekėjo patvirtinta
kopija*).
Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne
anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo
termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas
anksčiau, tačiau jame nurodyta, kad jis galioja
susipažinimo su elektroniniais pasiūlymais dieną,
toks dokumentas yra priimtinas.
Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje
formoje.
Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas
Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti
jokių įrodančių dokumentų, kad yra įvykdęs
įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo
įmokomis. Fondas tikrina paskutinės pasiūlymų
pateikimo termino dienos, nurodytos skelbime apie
pirkimą, duomenis (šiuos duomenis Fondas
,,Sodros“ informacinėje sistemoje tikrins 2 dienom
vėliau negu pasiūlymų pateikimo termino paskutinė
diena, tokie duomenys bus aktualūs pasiūlymo
pateikimo dieną).
Jeigu dėl „Sodros“ informacinės sistemos techninių
trikdžių Fondas neturės galimybės patikrinti
neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją
(juridinį asmenį), ji turės teisę prašyti tiekėjo
(juridinio asmens), pateikti nustatyta tvarka išduotą
dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam kvalifikacijos
reikalavimui už laikotarpį iki pasiūlymų pateikimo
termino pabaigos.
Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne
anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo
termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas
anksčiau, tačiau jame nurodyta, kad jis galioja
susipažinimo su elektroniniais pasiūlymais dieną,
toks dokumentas yra priimtinas.
Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje
formoje.
*pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną pasiūlyme teikiamą dokumentą saugiu
elektroniniu parašu, tiekėjas deklaruoja, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros.
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14. Tiekėjo, neatitinkančio šių pirkimo sąlygų 13 punkto 1 lentelėje nurodytų kvalifikacinių
reikalavimų, pasiūlymas atmetamas. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų
atitikimą jis pateikė melagingą informaciją, kurią Fondas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis
priemonėmis.
15. Tiekėjų grupės, kuri pateikia bendrą pasiūlymą jungtinės veiklos sutarties pagrindu,
kiekviena jungtinės veiklos sutarties šalis atskirai turi tenkinti ir kiekviena šalis atskirai turi pateikti
kvalifikacinius reikalavimus įrodančius dokumentus pagal šių pirkimo sąlygų 13 punkto 1 lentelės 1–
3 kvalifikacinius reikalavimus.
16. Tiekėjas pasiūlyme turi nurodyti, kokius subtiekėjus jis ketina pasitelkti. Kai pasiūlymą
teikiantis tiekėjas nurodo, kad sutarties vykdymo metu jis numato remtis kitų ūkio subjektų
(subtiekėjų) pajėgumais, su kuriais tiekėjas nėra sudaręs jungtinės veiklos sutarties, tiekėjas privalo
pateikti įrodymus patvirtinančius, kad tokie pajėgumai jam bus prieinami. Tam įrodyti tiekėjas turi
pateikti tiekėjo ir subtiekėjo pasirašytas preliminarias sutartis arba ketinimų protokolus ar kitus
lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius, kad laimėjus pirkimą, pirkimo sutarties vykdymo metu
tiekėjui bus prieinami subtiekėjų pajėgumai (Pateikiami skenuoti dokumentai elektroninėje formoje).
17. Pasiūlymų vertinimo metu Fondas turi teisę paprašyti tiekėjų pateikti kvalifikaciją
įrodančių dokumentų originalus.
IV. ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE
18. Jeigu pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos
sutartį arba jos kopiją. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje. Jungtinės veiklos
sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su
Fondu sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis bendroje sutarties vertėje. Sutartis turi
numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių Fondui nevykdymą. Taip pat
sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupę (su kuo Fondas turėtų
bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią
informaciją).
19. Fondas nereikalauja, kad ūkio subjektų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus geriausiu ir
Fondui pasiūlius sudaryti pirkimo sutartį, ši ūkio subjektų grupė įgautų tam tikrą teisinę formą.
V. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS
20. Pateikdamas pasiūlymą, tiekėjas sutinka su šiomis pirkimo sąlygomis ir patvirtina, kad jo
pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties
vykdymui.
21. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės
dalyvis. Jeigu tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba kaip ūkio subjektų grupės dalyvis
dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.
22. Pasiūlymai turi būti pateikti tik elektroninėmis priemonėmis naudojant CVPIS. Pasiūlymai
pateikti popierinėje laikmenoje vokuose bus grąžinami neatplėšti tiekėjams ar grąžinami registruotu
laišku, ir nebus priimami ir vertinami.
23. Elektroninėmis priemonėmis pasiūlymus gali teikti tiktai tiekėjai registruoti CVPIS
(https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/). Registracija CVPIS yra nemokama.
24. Tiekėjo pasiūlymas, kvalifikacinius reikalavimus įrodantys dokumentai ir kita
korespondencija turi būti pateikiami lietuvių kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei
reikalaujama kalba, turi būti pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą. Tinkamu
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vertimu yra laikomas vertimas, kuris yra patvirtintas vertėjo parašu. Pateikiami skenuoti dokumentai
elektroninėje formoje.
25. Pasiūlymo kaina yra laikoma pirkimo sąlygų 2 priede nurodyta paslaugų kaina Eur su
PVM. Į paslaugų kainą įeina visi mokesčiai (įskaitant ir PVM) ir visos tiekėjo išlaidos. PVM turi būti
nurodomas atskirai. Visi pasiūlyme nurodyti skaičiai, susiję su pasiūlymo kaina, turi būti pateikiami
dviejų skaičių po kablelio tikslumu.
26. Pasiūlymas privalo būti pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos
Respublikos elektroninio parašo įstatymo nustatytus reikalavimus.
27. Elektroninis pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2016 m. rugpjūčio 17 d. 12.00 val.
(Lietuvos Respublikos laiku) CVPIS priemonėmis.
28. Pasiūlyme turi būti nurodytas jo galiojimo terminas. Pasiūlymas turi galioti 90 dienų nuo
pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma,
kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.
29. Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, Fondas turi teisę CVPIS priemonėmis prašyti,
kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko.
30. Fondas turi teisę pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą. Apie naują pasiūlymų pateikimo
terminą Fondas praneša CVPIS priemonėmis visiems tiekėjams, gavusiems pirkimo sąlygas bei
paskelbia CVPIS.
31. Tiekėjas pirkimo pasiūlymą privalo parengti CVPIS pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti
dokumentai“ pateikdamas („prisegdamas“) pasiūlymo formą (šių pirkimo sąlygų 2 priedas), šių
pirkimo sąlygų 3 skyriuje nurodytus dokumentus ir kitus reikalaujamus dokumentus, nurodytus šių
pirkimo sąlygų 33 punkte.
32. Pasiūlymą sudaro tiekėjo raštu elektroninėje formoje pateiktų dokumentų visuma:
pasiūlymas, tiekėjo kvalifikaciją įrodantys dokumentai, nurodyti šių pirkimo sąlygų 3 skyriuje ir kiti
privalomi dokumentai ir informacija (nelaikomi kvalifikaciją patvirtinančiais dokumentais), nurodyti
šių pirkimo sąlygų 33 punkte. Pageidautina, kad tiekėjai prisegdami dokumentus, informaciją
pateiktų vienoje arba keliose rinkmenose.
33. Kiti pasiūlyme privalomai teikiami dokumentai (nelaikomi kvalifikaciją
patvirtinančiais dokumentais) ir informacija:
33.1. pirkimo pasiūlymas, parengtas pagal šio pirkimo sąlygų 2 priedą (pateikiamas skenuotas
dokumentas elektroninėje formoje);
33.2. tiekėjų grupės, teikiančios pasiūlymą jungtinės veiklos sutarties pagrindu, jungtinės
veiklos sutarties kopija (pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje).
33.3. įgaliojimas pasirašyti pasiūlymą, jeigu pasiūlymą pasirašo ne įmonės vadovas.
34. Tiekėjo teikiamas pasiūlymas gali būti užšifruojamas. Tiekėjas, nusprendęs pateikti
užšifruotą pasiūlymą, turi:
34.1. iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos (iki 2016 m. rugpjūčio 17 d. 12.00 val.)
naudodamasis CVPIS priemonėmis pateikti užšifruotą pasiūlymą (užšifruojamas visas pasiūlymas
arba pasiūlymo dokumentas, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina). Instrukcija, kaip tiekėjui užšifruoti
dokumentą galima rasti adresu:
http://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/2_pdfsam_Naudojimosi%20CVPIS%20taisykles.pdf
34.2. iki vokų atplėšimo procedūros (posėdžio) pradžios (iki 2016 m. rugpjūčio 17 d.
12.45 val.) CVPIS susirašinėjimo priemonėmis pateikti slaptažodį, su kuriuo Fondas galės iššifruoti
pateiktą pasiūlymą. Iškilus CVPIS techninėms problemoms, kai tiekėjas neturi galimybės pateikti
slaptažodžio per CVPIS susirašinėjimo priemones, tiekėjas turi teisę slaptažodį pateikti kitomis
priemonėmis pasirinktinai: Fondo oficialiu elektroniniu paštu, faksu arba raštu. Tokiu atveju tiekėjas
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turėtų būti aktyvus ir įsitikinti, kad pateiktas slaptažodis laiku pasiekė adresatą (pavyzdžiui,
susisiekęs su Fondu oficialiu jo telefonu ir (ar) kitais būdais).
35. Tiekėjui užšifravus visą pasiūlymą ir iki vokų atplėšimo procedūros (posėdžio) pradžios
nepateikus (dėl jo paties kaltės) slaptažodžio arba pateikus neteisingą slaptažodį, kuriuo
naudodamasis Fondas 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 – Fondas tiekėjo pasiūlymą
atmeta kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (tiekėjas nepateikė pasiūlymo
kainos).
36. Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo
pasiūlymą CVPIS priemonėmis. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas,
pripažįstamas galiojančiu, jeigu Fondas jį gauna pateiktą raštu CVPIS priemonėmis iki pasiūlymų
pateikimo termino pabaigos.
37. Tiekėjai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali.
Fondas, viešojo pirkimo komisija, jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys negali atskleisti tiekėjo
pateiktos informacijos, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią. Informacija, kurią viešai skelbti
įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti paslaugų tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali.
Pasiūlyme nurodyta paslaugų kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, nėra laikoma konfidencialia
informacija. Dalyvių reikalavimu Fondas turi juos supažindinti su kitų dalyvių pasiūlymais, išskyrus
tą informaciją, kurią dalyviai nurodė kaip konfidencialią.
38. Fondas nereikalauja pasiūlymo galiojimo užtikrinimo Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso nustatytais prievolių įvykdymo užtikrinimo būdais.
VI. PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS
39. Fondas pirkimo sąlygų paaiškinimus ir patikslinimus skelbia CVPIS ir Gamtos paveldo
fondo tinklalapyje.
40. Pirkimo sąlygos gali būti paaiškinamos, patikslinamos tiekėjų iniciatyva, kreipiantis į
Fondą raštu CVPIS susirašinėjimo priemonėmis. Fondas atsako į kiekvieną tiekėjo rašytinį prašymą
paaiškinti pirkimo dokumentus, jeigu prašymas gautas CVPIS priemonėmis ne vėliau kaip prieš 4
darbo dienas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
41. Fondas į gautą prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas atsako ne vėliau kaip per 3 darbo dienas
nuo jo gavimo dienos. Fondas, raštu CVPIS priemonėmis atsakydamas tiekėjui, kartu siunčia
paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, kuriems jis pateikė pirkimo sąlygas, bet nenurodo, iš ko
gavo prašymą duoti paaiškinimą. Atsakymas siunčiamas taip, kad tiekėjas jį gautų ne vėliau kaip
likus 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
42. Nesibaigus pirkimo pasiūlymų pateikimo terminui, Fondas savo iniciatyva turi teisę
paaiškinti (patikslinti) pirkimo sąlygas raštu CVPIS priemonėmis. Paskelbta informacija tikslinama
patikslinant skelbimą ir, vadovaujantis protingumo kriterijumi, nukeliant pasiūlymų pateikimo
terminą.
43. Fondas, paaiškindamas ar patikslindamas pirkimo dokumentus, privalo užtikrinti tiekėjų
anonimiškumą, t. y. privalo užtikrinti, kad tiekėjas nesužinotų kitų tiekėjų, dalyvaujančių pirkimo
procedūrose pavadinimų ir kitų duomenų.
44. Jeigu Fondas pirkimo sąlygas paaiškina (patikslina) ir negali pirkimo sąlygų paaiškinimų
(patikslinimų) pateikti taip, kad visi kandidatai juos gautų ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki
pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, perkelia pasiūlymų pateikimo terminą laikui, per kurį
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tiekėjai, rengdami pirkimo pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į šiuos paaiškinimus (patikslinimus). Apie
pasiūlymų pateikimo termino pratęsimą pranešama patikslinant skelbimą. Pranešimai apie pasiūlymų
pateikimo termino nukėlimą taip pat išsiunčiami visiems tiekėjams, kuriems buvo pateiktos konkurso
sąlygos. CVP IS apie pasiūlymų pateikimo termino nukėlimą galima neskelbti, jeigu nekeičiama kita
skelbime apie supaprastintą pirkimą paskelbta informacija ir jeigu nepaskelbus apie pasiūlymų
pateikimo termino nukėlimą nebus pažeisti pirkimų principai.
45. Bet kokia informacija, pirkimo sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas Fondo ir tiekėjo
susirašinėjimas yra vykdomas tik CVPIS susirašinėjimo priemonėmis. Tiesioginį ryšį su tiekėjais
įgaliotas palaikyti Fondo projektų vadovas Argaudas Stoškus, tel. (8 5) 205 8322, el. p.
a.stoskus@gpf.lt, o jam nesant – Fondo vyr. finansininkė Raminta Mikalauskienė tel. (8 5) 272 1918,
el. p. info@gpf.lt.
VII. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO IR PIRMINIO SUSIPAŽINIMO SU CVPIS
PRIEMONĖMIS GAUTAIS PASIŪLYMAIS PROCEDŪROS
46. Su CVPIS priemonėmis pateiktais tiekėjų pasiūlymais pirminis susipažinimas –
elektroninių vokų atplėšimo procedūra, vyks elektroniniu būdu Viešųjų pirkimų komisijos posėdyje
(toliau – Komisija) Gamtos paveldo fonde Vilniuje, A. Vivulskio g. 41-113. Komisijos posėdžio,
kuriame atplėšiami elektroninių pasiūlymų vokai pradžia – 2016 m. rugpjūčio 17 d. 12.45 val.
47. Susipažinimo su elektroninėmis priemonėmis gautais pasiūlymais procedūroje turi teisę
dalyvauti visi pasiūlymus pateikę tiekėjai arba jų įgalioti atstovai, taip pat viešuosius pirkimus
kontroliuojančių institucijų atstovai. Susipažinimas su elektroninėmis priemonėmis gautais
pasiūlymais vyksta ir tuo atveju, jei į susipažinimo su elektroninėmis priemonėmis gautais
pasiūlymais posėdį neatvyksta pasiūlymus pateikę tiekėjai arba jų įgalioti atstovai.
48. Vokų su tiekėjų pasiūlymų techniniais duomenimis atplėšimo procedūroje dalyvaujantiems
tiekėjams ar jų įgaliotiesiems atstovams skelbiamas pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas,
pasiūlyme pateikti techniniai duomenys, pasiūlyme nurodyta galvijų kaina, pranešama, ar pasiūlymas
pateiktas Fondo nurodytomis CVPIS priemonėmis, ar pateikti pasiūlymai pasirašyti saugiu
elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo numatytus
reikalavimus, CVPIS priemonėmis pateiktų pasiūlymų būklė: ar nebuvo užregistruota neteisėtos
prieigos prie CVPIS priemonėmis pateiktų pasiūlymų atvejų (jei yra – jų skaičius), ar iki pasiūlymų
pateikimo termino pabaigos niekas negalėjo peržiūrėti pasiūlyme pateiktos informacijos, ar nurodytas
įgaliotojo asmens vardas, pavardė, pareigos. Ši informacija pateikiama ir posėdyje nedalyvavusiems
pasiūlymą pateikusiems tiekėjams.
49. Pasiūlymus CVPIS priemonėmis pateikusiems tiekėjams Fondas nedelsiant praneša
informaciją apie visus pateiktus pasiūlymus. Pranešime pateikiama ši informacija: pasiūlymą
pateikusio tiekėjo pavadinimas, pasiūlyme pateikta galvijų kaina, ar pasiūlymas pateiktas Fondo
nurodytomis CVPIS priemonėmis, ar pateikti pasiūlymai pasirašyti saugiu elektroniniu parašu,
atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo numatytus reikalavimus, CVPIS
priemonėmis pateiktų pasiūlymų būklė: ar nebuvo užregistruota neteisėtos prieigos prie CVPIS
priemonėmis pateiktų pasiūlymų atvejų (jei yra – jų skaičius), ar iki pasiūlymų pateikimo termino
pabaigos niekas negalėjo peržiūrėti pasiūlyme pateiktos informacijos, ar nurodytas įgaliotojo asmens
vardas, pavardė, pareigos.
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VIII. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS, ATMETIMO PRIEŽASTYS IR VERTINIMAS
50. Pateiktus pasiūlymus nagrinėja ir vertina Komisija. Pasiūlymai nagrinėjami ir vertinami
konfidencialiai, nedalyvaujant pasiūlymus pateikusių tiekėjų atstovams.
51. Komisija tikrina tiekėjų pasiūlymuose pateiktų kvalifikacinių duomenų atitikimą pirkimo
sąlygose nustatytiems minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams. Jeigu Komisija nustato, kad
tiekėjo pateikti kvalifikaciniai duomenys yra neišsamūs arba netikslūs, ji privalo raštu CVPIS
priemonėmis prašyti tiekėjo juos patikslinti arba papildyti per Fondo nurodytą terminą. Jeigu Fondo
prašymu tiekėjas raštu CVPIS priemonėmis nepatikslino netikslių ir neišsamių duomenų apie savo
kvalifikaciją, Fondas atmeta tokį pasiūlymą.
52. Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio tiekėjo minimalių
kvalifikacinių reikalavimų atitikties pirkimo sąlygose nustatytiems reikalavimams ir kiekvienam iš jų
nedelsiant, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, raštu CVPIS priemonėmis praneša apie patikrinimo
rezultatus. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie tiekėjai, kurių kvalifikacijos
duomenys atitinka Fondo pirkimo sąlygose keliamus kvalifikacinius reikalavimus.
53. Komisija tikrina, ar pasiūlymai atitinka pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus. Iškilus
klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai raštu CVPIS priemonėmis paprašius, tiekėjai privalo
pateikti papildomus paaiškinimus raštu nekeisdami pasiūlymo esmės. Paaiškinimai siunčiami CVPIS
priemonėmis. Prireikus, tiekėjų atstovai gali būti kviečiami į Komisijos posėdį, pranešant visiems
tiekėjams, į kokius klausimus turės atsakyti jų atstovai. Jeigu tiekėjas pateikė netikslius, neišsamius
pirkimo dokumentų 33.2 punkte nurodytus kartu su pasiūlymu teikiamus dokumentus, t. y. tiekėjų
grupės, teikiančios pasiūlymą jungtinės veiklos sutarties pagrindu, jungtinės veiklos sutartį ar jos
nepateikė, Komisija privalo CVPIS priemonėmis prašyti tiekėjo patikslinti, papildyti arba pateikti šį
dokumentą per jos nustatytą protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos nuo
prašymo išsiuntimo iš Fondo dienos. Komisija, pasiūlymų nagrinėjimo metu radusi pasiūlyme
nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, privalo raštu CVPIS priemonėmis paprašyti tiekėjų per jos
nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais
atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas,
tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudėtinių dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis. Jei
tiekėjas per Fondo nurodytą terminą nepatikslino, nepapildė arba nepateikė pirkimo dokumentų 33.2
punkte nurodytos kartu su pasiūlymu teikiamos tiekėjų grupės, teikiančios pasiūlymą jungtinės
veiklos sutarties pagrindu, jungtinės veiklos sutarties, toks pasiūlymas atmetamas. Jei tiekėjas per
Fondo nurodytą terminą neištaiso aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškina pasiūlymo, jo pasiūlymas
laikomas neatitinkančiu pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Jeigu pasiūlyme nurodyta
kaina, išreikšta skaičiais, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta
žodžiais.
54. Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija raštu CVPIS
priemonėmis pareikalauja iš tiekėjo raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo. Jei tiekėjas tinkamai
kainos nepagrindžia, jo pasiūlymas atmetamas.
55. Tiekėjų kvalifikacijos patikslinimai, pasiūlymų paaiškinimai ir šių pirkimo sąlygų 33.2
punkte nuodytų duomenų patikslinimai ar papildymai, pasiūlyme nurodytų aritmetinių klaidų
pataisymai, neįprastai mažos kainos pagrindimai Fondui siunčiami raštu CVPIS priemonėmis.
56. Komisija patikrina, ar pasiūlytos kainos yra ne per didelės ir pagrįstos.
57. Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:
57.1. tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacinių reikalavimų;
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57.2. tiekėjas savo pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją
ir, Fondui prašant, nepatikslino jų raštu CVPIS priemonėmis;
57.3. pasiūlymas neatitiko pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų;
57.4. visų dalyvių, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per didelės,
Fondui nepriimtinos kainos;
57.5. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Komisijos prašymu CVPIS priemonėmis
nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos;
57.6. tiekėjas per Fondo nustatytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino
pasiūlymo;
57.7. tiekėjas savo pasiūlyme pateikė netikslius, neišsamius pirkimo dokumentų 33.2 punkte
nurodytus kartu su pasiūlymu teikiamus dokumentus, t. y. tiekėjų grupės, teikiančios pasiūlymą
jungtinės veiklos sutarties pagrindu, jungtinės veiklos sutartį ar jos nepateikė ir per Fondo nustatytą
terminą CVPIS priemonėmis jos nepatikslino, nepapildė ar nepateikė;
57.8. pasiūlymas buvo pateiktas ne Fondo nurodytomis elektroninėmis priemonėmis;
57.9. nepateikti kiti dokumentai ir informacija, nurodyti pirkimo sąlygose.
58. Fondas iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti supaprastinto pirkimo procedūras,
jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti (perkamas objektas tapo nereikalingas, nėra
lėšų apmokėjimui ir kitos nenumatytos aplinkybės). Sprendimą dėl supaprastinto pirkimo
nutraukimo, vadovaujantis Taisyklių 19 punktu, priima Komisija. Fondas nedelsiant, bet ne vėliau
kaip per 3 darbo dienas informuoja dalyvius apie supaprastinto pirkimo nutraukimą. Taip pat nurodo
priežastis, dėl kurių buvo priimtas sprendimas nesudaryti pirkimo sutarties.
59. Fondo neatmesti pasiūlymai bus vertinami pagal mažiausią pasiūlymo kainą Eur su
PVM.
IX. PASIŪLYMŲ EILĖ, LAIMĖJĘS PASIŪLYMAS
60. Fondas norėdama priimti sprendimą sudaryti pirkimo sutartį, pagal pirkimo dokumentuose
nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką nedelsdamas įvertina pateiktus pasiūlymus, nustato
pasiūlymų eilę (išskyrus atvejus, kai pasiūlymą pateikia tik vienas tiekėjas) ir laimėjusį pasiūlymą.
Pasiūlymų eilė nustatoma kainų didėjimo tvarka. Tais atvejais, kai kelių pasiūlymų kaina yra
vienoda, sudarant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas CVPIS
priemonėmis pateiktas anksčiausiai. Laimėjusiu pasiūlymu pripažįstamas pirmas pasiūlymų eilėje
esantis pasiūlymas.
61. Fondas suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams nedelsdamas (ne
vėliau kaip per 5 darbo dienas) CVPIS priemonėmis praneša apie priimtą sprendimą sudaryti pirkimo
sutartį, pateikia Viešųjų pirkimų įstatymo 41 straipsnio 2 dalyje nurodytos atitinkamos informacijos,
kuri dar nebuvo pateikta pirkimo procedūros metu, santrauką ir nurodo nustatytą pasiūlymų eilę,
laimėjusį pasiūlymą, tikslų pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo terminą (toliau – atidėjimo
terminą). Šie reikalavimai netaikomi, kai pasiūlymą pateikia tik vienas tiekėjas.
62. Fondas tiekėjams, kurių pasiūlymai atmesti, praneša ir apie jų atmetimo priežastis
nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas.
63. Jeigu atliekant pirkimą, apie kurį buvo skelbta, visi gauti pasiūlymai neatitiko pirkimo
dokumentų reikalavimų arba buvo pasiūlytos per didelės Fondui nepriimtinos kainos, į neskelbiamą
pirkimą, kai pirkimo sąlygos iš esmės nekeičiamos, kviečiami visi pasiūlymus pateikę tiekėjai,
atitinkantys Fondo nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus.
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X. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA
64. Tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti Fondo sprendimus ar veiksmus,
turi pateikti pretenziją Fondui Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje nustatyta tvarka. Fondo
sprendimas, priimtas išnagrinėjus tiekėjo pretenziją, gali būti skundžiamas teismui Viešųjų pirkimų
įstatymo V skyriuje nustatyta tvarka.
65. Fondas nagrinėja tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo sutarties sudarymo
dienos.
66. Fondas, gavęs pretenziją, nedelsdamas sustabdo pirkimo procedūrą, kol bus išnagrinėta ši
pretenzija ir priimtas sprendimas.
XI. SPRENDIMAS DĖL SUTARTIES SUDARYMO
67. Fondas sudaryti sutartį siūlo tam tiekėjui, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu. Pirkimo
sutartis turi būti sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigė atidėjimo terminas – 15 dienų
laikotarpis, kuris prasideda nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti pirkimo sutartį išsiuntimo iš
Fondo suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams dienos ir kurio metu negali būti
sudaryta sutartis. Atidėjimo terminas netaikomas, kai vienintelis suinteresuotas dalyvis yra tas, su
kuriuo sudaroma pirkimo sutartis, ir nėra kitų suinteresuotų kandidatų.
68. Pranešime pirkimą laimėjusiam tiekėjui Fondas nurodo laiką iki kada reikia atvykti sudaryti
pirkimo sutartį.
69. Jeigu tiekėjas, kuriam CVPIS priemonėmis buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu
atsisako ją sudaryti, iki nurodyto laiko nepasirašo pirkimo sutarties, arba atsisako pirkimo sutartį
sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo
sutartį. Tuo atveju Fondas siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal pasiūlymų
eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.
70. Sudarant pirkimo sutartį negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kaina ir pirkimo
dokumentuose bei pasiūlyme nustatytos pirkimo sąlygos.
XII. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS
71. Pirkimo sutartis negali būti sudaroma, kol nesibaigė Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyti
atidėjimo terminai.
72. Sutartis įsigalioja nuo sutarties sudarymo dienos ir galioja iki galutinio sutartinių
įsipareigojimų atlikimo ir šalių tarpusavio atsiskaitymo dienos arba iki sutartis bus nutraukta.
73. Pasibaigus sutarties terminui, abi šalys viena kitai privalo įvykdyti savo mokėjimų
įsipareigojimus ir atlyginti patirtas išlaidas (esančius sutarties nutraukimo ar pasibaigimo dieną).
74. Vykdytojui laiku neįvykdžius sutartyje nurodytų įsipareigojimų, skaičiuojami delspinigiai –
0,02 procento nuo sutarties sumos už kiekvieną pavėluotą dieną. Užsakovui laiku neatsiskaičius už
atliktas paslaugas, skaičiuojami delspinigiai – 0,02 procento nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną
pavėluotą dieną. Nutraukus sutartį dėl Vykdytojo kaltės, Vykdytojas privalo sumokėti Užsakovui 10
(dešimt) proc. sutarties vertės dydžio baudą, kurios sumokėjimas neatleidžia Vykdytojo nuo pareigos
atlyginti visus Užsakovo patirtus nuostolius.
75. Užsakovas turi teisę, įspėjęs Vykdytoją raštu prieš 30 (trisdešimt) dienų, vienašališkai
nutraukti sutartį jeigu:
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75.1. tiekiamų galvijų kokybė neatitinka techninėje specifikacijoje nustatytų reikalavimų ir po
raštiško Užsakovo pranešimo / pretenzijos apie tai Vykdytojui, jis per Užsakovo nurodytą terminą
nepašalina galvijų tiekimo trūkumų arba pašalina netinkamai;
75.2. Vykdytojas nevykdo arba netinkamai vykdo sutartinius įsipareigojimus ir (ar) nepašalina
jų arba pašalina netinkamai;
75.3. Vykdytojas sutarties neįvykdo ar netinkamai įvykdo ir tai yra esminis sutarties
pažeidimas;
75.4. Vykdytojui iškelta bankroto byla arba bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka,
siekiama priverstinio Vykdytojo likvidavimo, jeigu Vykdytojas restruktūrizuojamas ar likviduojamas
ir jo teisės ir pareigos nepereina kitiems subjektams;
75.5. Vykdytojas nevykdo kitų sutartinių įsipareigojimų ir tai yra esminis sutarties pažeidimas.
76. Sutartis taip pat gali būti nutraukta raštišku šalių susitarimu.
77. Sutartį nutraukus dėl Vykdytojo kaltės, be jam priklausančio atlyginimo už faktiškai
pateiktus galvijus, Vykdytojas neturi teisės į jokių patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją.
78. Avansas nebus mokamas. Už kokybiškus ir laiku pateiktus galvijus Vykdytojui sumokama
ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų po galvijų perdavimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos
faktūros gavimo dienos.
79. Esant Vykdytojo faktiškai įrodomoms, ne dėl tiekėjo neveiklumo susidariusioms
aplinkybėms, kurios Užsakovo yra pripažintos objektyviomis, galutinis galvijų pateikimo terminas
gali būti pratęstas ne ilgiau kaip 1 (vienam) mėnesiui. Tokiomis aplinkybėmis laikoma:
79.1. Užsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo sutartimi jai nustatytus įsipareigojimus ir
todėl tiekėjas negali patiekti galvijų;
79.2. bet koks uždelsimas, kliūtys ar trukdymai, priskirtini Užsakovui;
79.3. Užsakovo Vykdytojui pateikiami nurodymai ar pastabos turi įtakos galvijų pristatymo
terminui;
79.4. valstybės ir savivaldos institucijų veiksmai arba bet koks uždelsimas sukeltas kitų trečiųjų
asmenų;
79.5. teisės aktų, kurie turi įtakos sutartinių prievolių vykdymui, pasikeitimas, panaikinimas,
naujų teisės aktų įsigaliojimas.
80. Susidarius pirkimo dokumentų 79 punkte išvardintoms aplinkybėms, Vykdytojas turi
kreiptis į Užsakovą ne vėliau kaip likus 10 (dešimt) darbo dienų iki galvijų pateikimo termino
pabaigos ir pateikti duomenis apie aplinkybes, lemiančias terminų pratęsimą. Užsakovui pripažinus
Vykdytojo nurodytas aplinkybes objektyviai pateisinamomis, nepriklausančiomis nuo Vykdytojo
neveiklumo, galvijų pristatymo terminas pratęsiamas šalių susitarimu.
81. Pirkimo sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos,
išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Lietuvos Respublikos
viešųjų pirkimų įstatyme nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties sąlygų
pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Gali būti kreipiamasi tik dėl tokių
pirkimo sutarties sąlygų, kurių keitimo aplinkybių atsiradimo pirkimo sutarties šalys negalėjo
numatyti pasiūlymo pateikimo metu, aplinkybių negali kontroliuoti ir jų kilimo rizikos neprisiėmė nei
viena iš pirkimo sutarties šalių. Sutarties sąlygų pakeitimai įforminami šalių rašytiniais susitarimais,
kurie yra neatsiejama sutarties dalis.
82. Kaina, įskaitant PVM, sutarties galiojimo metu perskaičiuojama, pasikeitus pridėtinės
vertės mokesčiui. Perskaičiuota kaina įsigalioja nuo teisės aktų, kuriais pakeičiami mokesčiai
įsigaliojimo dienos. Kainos perskaičiavimas įforminamas pasirašant šalių susitarimą, kuris yra
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neatsiejama sutarties dalis. Už iki pasikeičiant mokesčiams pateiktus galvijus atsiskaitoma pasiūlyme
pateiktomis kainomis.
83. Jei Tiekėjas savo pasiūlyme nurodė, kad, vykdant pirkimo sutartį bus pasitelkiami
subtiekėjai, šie subtiekėjai nurodomi pirkimo sutartyje. Nurodytus subtiekėjus galima keisti raštu tik
informavus apie tai Užsakovą ir gavus jos raštišką sutikimą. Subtiekėjai gali būti keičiami šiais
atvejais: subtiekėjas bankrutuoja ar susidaro analogiška situacija, subtiekėjas dėl objektyvių
priežasčių nebegali teikti sutartyje nurodytų galvijų. Subtiekėjo pakeitimas įforminamas šalių
rašytiniais susitarimais, kurie yra neatsiejama sutarties dalis. Tiekėjas bet kokiu atveju atsako už
visus pagal pirkimo sutartį prisiimtus įsipareigojimus, nepaisant to, ar jiems vykdyti bus pasitelkiami
tretieji asmenys. Ši sutarties sąlyga taikoma tik tuomet, jeigu pasiūlyme Tiekėjas nurodo, kad ketina
pasitelkti subtiekėjus.
84. Pristačius galvijus į vietą jie perduodami Užsakovui. Perdavimo akte pateikiamas galvijų
sąrašas su nurodytu veislės grynumu (procentais) ir amžiumi (mėnesiais). Kartu su perdavimo aktu
pateikiami galvijų kilmės dokumentai ir veterinariniai sertifikatai, galiojantys Europos Sąjungoje.
85. Visi ginčai tarp šalių, kilę sutarties vykdymo metu, yra sprendžiami abišaliu susitarimu arba
vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK ir CPK normomis teisme.
86. Sutarties nuostatos bus detalizuotos pirkimo sutartyje.
PRIDEDAMA:
1. Pirkimo sąlygų 1 priedas, 1 lapas.
2. Pirkimo sąlygų 2 priedas, 2 lapai.
Komisijos pirmininkas

Gediminas Raščius
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Pirkimo sąlygų
1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Eil.
Nr.
1.

2.

3.

Reikalavimus įrodantys dokumentai

Reikalavimai
Galvijai turi būti 100 % aberdynųangusų veislės grynumo, geros fizinės
būklės (konkrečiam amžiui būdingo
svorio ir dydžio). Telyčios turi būti
veršingos, 19–36, bulius* – 14–30
mėnesių amžiaus.
Visi galvijai turi turėti veterinarinius
sertifikatus, galiojančias Europos
Sąjungoje
Galvijai turi būti pristatomi iš laisvų
nuo galvijų bruceliozės, leukozės ir
tuberkuliozės bandų

Galvijų kilmės dokumentai, pateikiami
pristatymo į vietą metu.

Veterinariniai sertifikatai, pateikiami galvijų
pristatymo į vietą metu.
Veterinariniai sertifikatai, pateikiami galvijų
pristatymo į vietą metu.

* – Bulius negali būti giminingas telyčioms.
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Pirkimo sąlygų
2 priedas
PASIŪLYMAS
DĖL MĖSINIŲ GALVIJŲ PIRKIMO
____________________
(Data)
____________________
(Vieta)
Tiekėjo pavadinimas
Tiekėjo adresas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
Telefono numeris
Fakso numeris
El. pašto adresas
Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1) pirkimo skelbime, išspausdintame CVPIS;
2) pirkimo sąlygose;
3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, patikslinimuose).
Siūlomi galvijai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų kaina
tokia:
Prekės pavadinimas

Kaina be PVM,
Eur

PVM, Eur

Kaina su PVM,
Eur

Aberdynų-angusų veislės bulius
Aberdynų-angusų veislės 15 telyčių
Bendra kaina
Bendra kaina su PVM žodžiais ______________________________________________
Į šią suma įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat PVM.
Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo kainą
be PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.
Siūlomi galvijai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai ir informacija (pasirašydamas pasiūlymą ar
kiekvieną dokumentą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra
tikros):
Dokumento
Eil.
Pateiktų dokumentų pavadinimas
puslapių
Nr.
skaičius
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Konfidencialią informaciją sudaro (jeigu tokia yra)*:
Eil.
Nr.

Pateiktų dokumentų pavadinimas

Dokumento
puslapių
skaičius

*Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios
informacijos pasiūlyme nėra. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina
(išskyrus kainos sudedamąsias dalis) arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.
Jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-us), toliau nurodo
(pildyti tuomet, jei pirkimo sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai. Jei subtiekėjai nenurodomi,
laikoma, kad subtiekėjai nebus pasitelkiami ir vėliau nurodyti subtiekėjų nebus leidžiama):
Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai)
Subtiekėjo (-ų) adresas (-ai)
Pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.

_________________________________________
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)**
**Pastaba. Pirkimas atliekamas CVPIS priemonėmis, pasiūlymas teikiamas pasirašytas saugiu
elektroniniu parašu, todėl šio dokumento pasirašyti atskirai neprivaloma.
tiekėjo įgaliojimas asmeniui pasirašyti pasiūlymą
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