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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1.1. Perkančioji organizacija – Gargždų socialinių paslaugų centras, Sodo g. 1, LT-96136 
Gargždai, įstaigos kodas 163748481, telefonas (8 46) 470202, el. paštas: 
administracija@gargzduspc.lt 

1.2. Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 
įstatyme (toliau vadinama – Viešųjų pirkimų įstatymas). 

1.3. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, Gargždų socialinių 
paslaugų centro supaprastintų pirkimų taisyklėmis (2016-10-13), kitais teisės aktais bei konkurso 
sąlygomis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas). 

1.4. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio 
pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų. 

 1.5. Pirkimas vykdomas CVP IS elektroninėmis susirašinėjimo priemonėmis, 
pasiekiamomis adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/. Pirkime gali dalyvauti tik CVP IS 
registruoti tiekėjai. Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas 
perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo 
priemonėmis. 

1.6. Perkančioji organizacija nėra pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtoja. 
1.7. Perkančiosios organizacijos įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su prekių tiekėjais 

ir gauti jų pranešimus, susijusius su pirkimo procedūromis, yra Vygantas Raudonius, direktorės 
pavaduotojas ūkio reikalams, Sodo g. 1, LT-96136, Gargždai, telefonas 8 626 22422, el. paštas: 
administracija@gargzduspc.lt 

 

II. PIRKIMO OBJEKTAS 
 

2.1. Gargždų socialinių paslaugų centras perka maisto produktus: pienas ir pieno 
produktai, BVPŽ kodas - 15500000-3. 

2.2. Išsamus pirkimo objekto aprašymas pateikiamas konkurso sąlygų 2 priede, kuriame 
nurodyti perkamų prekių tikslūs pavadinimai, joms keliami kokybės reikalavimai bei 
prognozuojami perkamų prekių kiekiai 12 mėnesių  30 proc. Tiekėjų siūlomos prekės turi visiškai 
atitikti techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus. Perkamų prekių kiekis yra preliminarus ir 
gali būti keičiamas priklausomai nuo įstaigą tuo metu lankančiųjų skaičiaus.  

2.3. Prekės turi būti tiekiamos nuo 2016-11-04 iki 2017-11-03. Adresu: Sodo g.1, LT-
96136, Gargždai.  

2.4. Užsakymą formuoja perkančiosios organizacijos įgaliotas asmuo. Užsakymai 
pateikiami išankstiniu užsakymų telefonu. Pirkėjui produktai pristatomi kiekvieną pirmadienį (o 
esant būtinumui – ir kitomis savaitės dienomis) pagal išankstinius užsakymus nuo 7.00 val. iki 9.00 
val. 

2.5. Atskiroje dalyje nurodyti kiekiai nėra skaidomi ir turi apimti visą priede nurodytų 
prekių asortimentą. Alternatyvūs pasiūlymai negali būti teikiami. 

2.6. Tiekėjas atsako už rūpestingą visų konkurso dokumentų išnagrinėjimą, už patikimos 
informacijos apie visas sąlygas bei įsipareigojimus, galinčius turėti įtakos pasiūlymo sumai ar 
pobūdžiui, gavimą. Jei tiekėjas laimi konkursą, nebebus priimamas joks reikalavimas pakeisti 
pasiūlymo sumą arba sąlygas, grindžiamas klaidomis ar praleidimais. 
 

III. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI 
 

3.1. Tiekėjai, dalyvaujantys pirkime, turi atitikti minimalius kvalifikacijos reikalavimus ir 
pateikti konkurso sąlygų 4 priede nustatytos formos minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties 
deklaraciją. Perkančioji organizacija atitiktį minimaliems kvalifikacijos reikalavimams 
patvirtinančių dokumentų reikalaus tik iš to dalyvio, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus 
galės būti pripažintas laimėjusiu (iki pasiūlymų eilės nustatymo). Jei bendrą pasiūlymą pateikia 
ūkio subjektų grupė, minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaraciją teikia, tik ūkio 
subjektas, atstovaujantis ūkio subjektų grupei ir rengiantis bendrą pasiūlymą, o Tiekėjo deklaraciją 
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(konkurso sąlygų 3 priedas) turi pateikti visi kiti ūkio subjektų grupės nariai (pateikiamas 
pasirašytas skenuotas dokumentas): 

Eil. 
Nr. 

Kvalifikacijos reikalavimai Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai 

3.1.1 Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba 
tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas 
ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), 
turintis (turintys) teisę juridinio asmens 
vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris 
(buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo 
(asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti 
ir pasirašyti  tiekėjo apskaitos dokumentus, 
neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs 
ar panaikintas), dėl tiekėjo (juridinio 
asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo 
priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo 
nuosprendis už dalyvavimą 
nusikalstamame susivienijime, jo 
organizavimą ar vadovavimą jam, už 
kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, 
papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar 
tikslinės paramos panaudojimą ne pagal 
paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį 
sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, 
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.  

Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių 
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, arba 
valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, 
patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų 
tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies 
institucijos dokumentas išduotas ne anksčiau, kaip 
60 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 elektronine 
forma*. 
 

3.1.2 Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, 
su kreditoriais nėra sudaręs taikos sutarties, 
nėra sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, 
arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis 
registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar 
panaši; jam nėra iškelta restruktūrizavimo, 
bankroto byla arba bankroto procesas nėra 
vykdomas ne teismo tvarka, nėra 
inicijuotos priverstinio likvidavimo ar 
susitarimo su kreditoriais procedūros arba 
jam nėra vykdomos analogiškos procedūros 
pagal šalies, kurioje jis registruotas, 
įstatymus. 
 

1) Valstybės įmonės Registrų centro arba atitinkamos 
užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, 
patvirtinantis, kad tiekėjas nėra bankrutavęs, 
likviduojamas, jam nėra iškelta restruktūrizavimo, 
bankroto byla ar vykdomas bankroto procesas ne 
teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo 
procedūros ar susitarimo su kreditoriais, arba išrašas iš 
teismo sprendimo, 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*. 
2) Tiekėjo deklaracija (šių konkurso sąlygų 3 priedas), 
patvirtinanti, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs 
taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, 
arba atitinkamos užsienio šalies išduotas dokumentas, 
patvirtinantis, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs 
taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, 
nesiekia priverstinio likvidavimo procedūros ar 
susitarimo su kreditoriais arba jo padėtis pagal šalies, 
kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar 
panaši, arba priesaikos ar oficiali deklaracija, jei 
atitinkamoje šalyje neišduodamas minėtas dokumentas 
arba jis neapima visų keliamų klausimų. 
Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje 
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Eil. 
Nr. 

Kvalifikacijos reikalavimai Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai 

formoje*.  

3.1.3 Tiekėjas turi teisę verstis ta veikla, kuri 
reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti.  

Pateikiama - Tiekėjo (juridinio asmens) registravimo 
pažymėjimo tinkamai patvirtinta kopija ir kiti 
dokumentai, patvirtinantys, kad tiekėjas yra 
registruotas įstatymų nustatyta tvarka ir turi teisę 
verstis maisto produktų gamyba ir/ar prekyba, arba 
atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar 
veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų 
pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje 
tiekėjas registruotas) išduotas dokumentas ar 
priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo teisę verstis 
maisto produktų gamyba ir/ar prekyba. Ūkininkams – 
ūkininko pažymėjimą. Pateikiamas skenuotas 
dokumentas elektroninėje formoje*. 

3.1.4 Tiekėjas turi Visuomenės sveikatos 
centro išduotą leidimą-higienos pasą 
leidžiantį užsiimti ūkine-komercine veikla: 
gaminti, auginti ir prekiauti. 

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduoto  
maisto tvarkymo įmonės patvirtinimo pažymėjimas, 
patvirtinantis, kad tiekėjas veiklą vykdo pagal 
veterinarinius, sanitarinius higieninius reikalavimus 
Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje 
formoje*. 

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

neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų, pateikiama priesaikos 
deklaracija arba oficiali tiekėjo deklaracija. Pateikiami skenuoti dokumentai elektroninėje formoje. 

2) dokumentų kopijos yra tvirtinamos tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant žodžius 
„Kopija tikra“ ir pareigų pavadinimą, vardą (vardo raidę), pavardę, datą ir antspaudą (jei turi). Pateikiami 
skenuoti dokumentai elektroninėje formoje. Perkančioji organizacija pasilieka sau teisę prašyti dokumentų 
originalų; 

3.2. Vietoj lentelės 3.1.3 punkte nurodytų dokumentų  tiekėjas gali pateikti Viešųjų 
pirkimų tarnybos ar kompetentingos užsienio institucijos, jei jos išduota pažyma patvirtina atitiktį 
pirmiau nustatytiems reikalavimams, išduotos pažymos tinkamai patvirtintą kopiją. Pateikiami 
skenuoti dokumentai elektroninėje formoje. Perkančioji organizacija turi teisę paprašyti tiekėjo, kad 
jis pristatytų pažymos originalą. 

3.3. Jei tiekėjas numato pirkimo sutarčiai vykdyti pasitelkti subtiekėjus, jis privalo 
nurodyti, kokius subtiekėjus ir kokiai pirkimo sutarties daliai jis ketina pasitelkti (Konkurso sąlygų 
1 priedas – pasiūlymo formoje). Toks nurodymas nekeičia pagrindinio tiekėjo atsakomybės dėl 
numatomos sudaryti pirkimo sutarties įvykdymo.  

3.4. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė 
melagingą informaciją, kurią perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis 
priemonėmis. 
 

IV. ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE 
 

4.1. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos 
sutartį arba tinkamai patvirtintą jos kopiją. Pateikiami skenuoti dokumentai elektroninėje formoje 
Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant 
numatomą su perkančiąja organizacija sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, 
įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios 
sutarties šalių atsakomybę už prievolių perkančiajai organizacijai nevykdymą. Taip pat jungtinės 
veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo perkančioji 
organizacija turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo 
įvertinimu susijusią informaciją). 
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4.2. Perkančioji organizacija nereikalauja, kad, ūkio subjektų grupės pateiktą pasiūlymą 
pripažinus geriausiu ir perkančiajai organizacijai pasiūlius sudaryti pirkimo sutartį, ši ūkio subjektų 
grupė įgautų tam tikrą teisinę formą. 
 

V. 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 pirkimo 
sutarties vykdymui. 

5.2. Pasiūlymas turi būti pateikiamas tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS, 
pasiekiamoje adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt. Pasiūlymai, pateikti popierinėje formoje 
arba ne perkančiosios organizacijos nurodytomis elektroninėmis priemonėmis, bus atmesti kaip 
neatitinkantys pirkimo dokumentų reikalavimų. Pasiūlymus gali teikti tik CVP IS registruoti 
dalyviai (nemokama registracija adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt). Pirkėjas nereikalauja, 
kad pasiūlymas būtų pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Visi dokumentai turi būti pateikti 
elektronine forma, t. y. tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis  arba pateikiant 
skaitmenines dokumentų kopijas. Pateikiami dokumentai ar skaitmeninės dokumentų kopijos turi 
būti prieinami naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų formatus  
(pvz.:pdf, jpg, doc ir kt.). 

5.3. Tiekėjas, rengdamas ir teikdamas pasiūlymą, vietoje kvalifikaciją patvirtinančių 
dokumentų, reikalaujamų pagal konkurso sąlygų 3.1 punkto lentelę (išskyrus Tiekėjo deklaraciją 
pagal konkurso sąlygų 3 priedą, tiekėjai turi pateikti kartu su pasiūlymu), pateikia minimalių 
kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (konkurso sąlygų 4 priedas). Perkančioji 
organizacija atitiktį minimaliems kvalifikacijos reikalavimams patvirtinančių dokumentų reikalaus 
tik iš to dalyvio, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus galės būti pripažintas laimėjusiu (per 
perkančiosios organizacijos nustatytą protingą terminą iki pasiūlymų eilės nustatymo). 

5.4. Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba.  
5.5. Tiekėjo pasiūlymą sudaro raštu (CVP IS priemonėmis) pateiktų dokumentų ir 

elektroninėmis priemonėmis pateiktų duomenų visuma: 
5.5.1. užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių konkurso sąlygų 1 priedą; 
5.5.2. minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracija parengta pagal šių 

konkurso sąlygų 4 priedą, taip pat Tiekėjo deklaracija, parengta pagal šių konkurso sąlygų 3 priede 
pateiktą formą. Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, minimalių kvalifikacijos reikalavimų 
atitikties deklaraciją (konkurso sąlygų 4 priedas) turi pateikti tas ūkio subjektų grupės narys, kuris 
visų ūkio subjektų grupės narių vardu teikia pasiūlymą (atitikties deklaracijoje (konkurso sąlygų 4 
priedas) deklaruodamas visos ūkio subjektų grupės atitikimą minimaliems kvalifikacijos 
reikalavimams). Tiekėjo deklaraciją (konkurso sąlygų 3 priedas) turi elektroninėje formoje užpildyti 
ir pateikti kiekvienas ūkio subjektų grupės narys;  

5.5.3. įgaliojimas ar kitas dokumentas, suteikiantis teisę pasirašyti pasiūlymą pirkimo 
dokumentuose nustatytu būdu ir tvarka (taikoma, kai pasiūlymą pasirašo ne įmonės vadovas, o 
įgaliotas asmuo); 

5.5.4. taip pat pateikiama elektroninėje formoje jungtinės veiklos sutartis arba tinkamai 
patvirtinta jos kopija bei ketinimo protokolai su subtiekėjai (jei ketinama pasitelkti subtiekėjus); 

5.5.5. kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai. 
5.6. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų 

grupės narys. Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Jei tiekėjas pateikia 
daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, 
visi tokie pasiūlymai bus atmesti. Laikoma, kad tiekėjas pateikė daugiau kaip vieną pasiūlymą, 
jeigu tą patį pasiūlymą pateikė ir raštu (popierine forma, vokuose) ir naudodamasis CVP IS 
priemonėmis.  

5.7. Tiekėjai turi nurodyti subtiekėjus, kuriuos jie ketina pasitelkti sutarčiai vykdyti. 
5.8. Tiekėjai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra 

konfidenciali (tokią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir 
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konfidencialieji pasiūlymų aspektai). Perkančioji organizacija, 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 tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali. Jeigu tiekėjas nenurodo, kuri informacija konfidenciali, 
laikoma, kad tokios pasiūlyme nėra pateikta.  

5.9. Pasiūlyme kainos pateikiamos eurais, nurodant iki euro šimtųjų dalių (du skaičiai po 
kablelio) tikslumu. Į kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos. PVM turi būti 
nurodomas atskirai. Pasiūlymas bus vertinamas eurais. 

5.10. Pasiūlymas elektroninėmis priemonėmis Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje 
sistemoje turi būti pateiktas iki 2016 m. lapkričio 3 d. 10 val. Lietuvos Respublikos laiku. 

5.11. Tiekėjo pasiūlymas turi galioti 60 dienų. 
5.12. Tiekėjas savo pasiūlymą privalo parengti pagal šių Konkurso sąlygų 1 priede ir 2 

priede pateiktas formas. Pasiūlymą sudaro tiekėjo elektroninėmis priemonėmis pateiktų dokumentų 
visuma. 

5.13. Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, Perkančioji organizacija turi teisę prašyti, 
kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko.  

5.14. Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą. Tiekėjai apie 
pasiūlymų pateikimo termino nukėlimą informuojami elektroninėmis priemonėmis Centrinėje 
viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.  

5.15. Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti 
savo pasiūlymą. Norėdamas atšaukti ar pakeisti pasiūlymą, tiekėjas CVP IS pasiūlymo lange 
spaudžia „Atsiimti pasiūlymą“. Norėdamas vėl pateikti atšauktą ir pakeistą pasiūlymą, tiekėjas turi 
jį pateikti iš naujo. Po pasiūlymo pateikimo termino toks pakeitimas arba pranešimas, kad 
pasiūlymas atšaukiamas, nebus pripažįstamas galiojančiu. 

5.16. Perkančioji organizacija neatsako už nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymas 
nebuvo gautas ar gautas pavėluotai. Pavėluotai gautas pasiūlymas nepriimamas. 
 

VI. PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS 
 

6.1. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo perkančioji organizacija nereikalauja.  
 

VII. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS 
 

7.1. Perkančioji organizacija atsako į kiekvieną tiekėjo prašymą, gautą elektroninėmis 
priemonėmis Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, paaiškinti konkurso sąlygas, jeigu 
prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 4 darbo dienas iki paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino 
pabaigos.  

7.2. Perkančioji organizacija į gautą prašymą paaiškinti konkurso sąlygas atsako ne vėliau 
kaip per 3 darbo dienas nuo jo gavimo dienos. Perkančioji organizacija, atsakydama tiekėjui, kartu 
teikia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, bet nenurodo, iš ko gavo prašymą duoti 
paaiškinimą. Atsakymas pateikiamas elektroninėmis priemonėmis Centrinėje viešųjų pirkimų 
informacinėje sistemoje.  

7.3. Nesibaigus paraiškų ar pasiūlymų pateikimo terminui, perkančioji organizacija savo 
iniciatyva turi teisę paaiškinti (patikslinti) konkurso sąlygas ir, vadovaudamasi protingumo 
kriterijumi, prireikus pratęsti paraiškų ar pasiūlymų pateikimo terminą. Konkurso sąlygų 
papildymai, patikslinimai, pranešimai apie kiekvieną paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino 
pratęsimą pateikiami elektroninėmis priemonėmis Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje 
sistemoje visiems tiekėjams.  

7.4. Perkančioji organizacija nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų 
paaiškinimų. 

   
VIII.  VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪROS 

 

8.1. Susipažinimas su pasiūlymais, pateiktais elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP 
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IS, bus vykdomas 2016 m. lapkričio 3 d. 10.00 val., Viešųjų pirkimų komisijos (toliau – komisija) 
posėdyje adresu: Gargždų socialinių paslaugų centras, Sodo g. 1, LT-96136, Gargždai, direktorės 
kabinete. 

8.2. Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje turi teisę dalyvauti visi pasiūlymus 
pateikę tiekėjai arba jų įgalioti atstovai, taip pat viešuosius pirkimus kontroliuojančių institucijų 
atstovai. Vokai atplėšiami ir tuo atveju, jei į vokų atplėšimo posėdį neatvyksta pasiūlymus pateikę 
tiekėjai arba jų įgalioti atstovai. 

8.3. Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje dalyvaujantiems tiekėjams ar jų 
įgaliotiems atstovams skelbiamas pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas, pasiūlyme nurodyta 
kaina ir pranešama, ar pasiūlymas pateiktas perkančiosios organizacijos nurodytomis 
elektroninėmis priemonėmis. Tuo atveju, kai pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaičiais, 
neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais. Ši informacija 
pateikiama ir posėdyje nedalyvavusiems, tačiau pageidavimą gauti informaciją CVP IS 
susirašinėjimo priemonėmis pareiškusiems, pasiūlymą pateikusiems tiekėjams. 

8.4. Dalyvis ar jo įgaliotas atstovas, ketinantis dalyvauti susipažinimo su pasiūlymais 
posėdyje, turi pateikti įgaliojimą ar kitą dokumentą, patvirtinantį jo teisę dalyvauti susipažinimo su 
pasiūlymais posėdyje. Šis dokumentas suformuojamas elektroninėmis priemonėmis ir 
„prisegamas“, sukuriant pranešimą pirkimo skiltyje „Susirašinėjimas“, arba pateikiamas Komisijai 
posėdžio pradžioje. 

8.5. Kiekvienas vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje dalyvaujantis tiekėjas ar jo 
įgaliotas atstovas turi teisę asmeniškai susipažinti su viešai perskaityta informacija, tačiau 
supažindindama su šia informacija perkančioji organizacija negali atskleisti tiekėjo pasiūlyme 
esančios konfidencialios informacijos. 

8.6. Tolesnes pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, 
tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant. 

 

IX. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS 
 

9.1. Komisija tikrina ir vertina tiekėjų pasiūlymuose pateiktus dokumentus bei minimalių 
kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaraciją. Atitiktį minimaliems kvalifikacijos reikalavimams 
patvirtinančių dokumentų reikalaujama tik iš to dalyvio, kurio pasiūlymas pagal vertinimo 
rezultatus gali būti pripažintas laimėjusiu (iki pasiūlymų eilės nustatymo). Atitiktį minimaliems 
kvalifikacijos reikalavimams patvirtinančiose dokumentuose turės būti nurodyta informacija aktuali 
pasiūlymo pateikimo dienai, t.y. 2016 m. lapkričio 3 d. (Kvalifikacijos reikalavimus patvirtinantys 
dokumentai gali būti išduoti ir po vokų atplėšimo, bet juose nurodyti duomenys turi būti pateikiami 
už laikotarpį iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, jei tokiuose dokumentuose nurodyta jų 
galiojimo data). 

Jeigu tiekėjas minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracijoje nepažymėjo, ar 
atitinka keliamą  (-us) reikalavimą (-us), tuomet Komisija turi paprašyti tiekėjo patikslinti 
deklaraciją per nustatytą terminą. 

Tiekėjui, kuris gali būti pripažintas laimėtoju, nepateikus dokumentų patvirtinančių atitiktį 
minimaliems kvalifikacijos reikalavimams, tokio tiekėjo pasiūlymas bus atmetamas, o perkančioji 
organizacija kreipsis į kitą tiekėją, kuris gali būti pripažintas laimėtoju (dėl atitiktį minimaliems 
kvalifikacijos reikalavimams patvirtinančių dokumentų) ir įvertinusi jo kvalifikaciją tęs viešojo 
pirkimo procedūras. 

9.2.  Komisija priima sprendimą dėl dalyvio, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus 
gali būti pripažintas laimėjusiu, atitikties pirkimo dokumentuose nustatytiems minimaliems 
kvalifikacijos reikalavimams.  

9.3. Jeigu dalyvis, kurio pasiūlymas gali būti pripažintas laimėjusiu, atitiko perkančiosios 
organizacijos keliamus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, kitų dalyvių kvalifikacija 
netikrinama. 

9.4. Jeigu dalyvis pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, 
Komisija privalo, nepažeisdama viešųjų pirkimų principų, CVP IS susirašinėjimo priemonėmis 
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prašyti dalyvio šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per perkančiosios organizacijos nurodytą 
terminą. Jeigu dalyvis perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar 
neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją, perkančioji organizacija atmeta tokio dalyvio 
pasiūlymą.  

9.5.  Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai raštu CVP IS priemonėmis 
paprašius, tiekėjai privalo per Komisijos nurodytą terminą pateikti raštu CVP IS priemonėmis 
papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės.  

9.6.  Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos 
apskaičiavimo klaidų, ji privalo raštu CVP IS priemonėmis paprašyti tiekėjų per jos nurodytą 
terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant elektroninių vokų su 
pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas 
aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą 
naujomis dalimis. 

9.7  Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija gali tiekėjo raštu         
CVP IS priemonėmis paprašyti per Komisijos nurodytą terminą pagrįsti neįprastai mažą pasiūlymo 
kainą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą. Perkančioji organizacija turi įvertinti 
riziką, ar tiekėjas, kurio pasiūlyme nurodyta neįprastai maža kaina, sugebės tinkamai įvykdyti 
pirkimo sutartį, bei užtikrinti, kad nebūtų sudaromos sąlygos konkurencijos iškraipymui. Jei 
tiekėjas kainos nepagrindžia, jo pasiūlymas atmetamas. 

9.8. Tiekėjo pateiktų kvalifikacijos duomenų patikslinimai, pasiūlymo turinio paaiškinimai, 
pasiūlyme nurodytų aritmetinių klaidų pataisymai siunčiami perkančiajai organizacijai raštu CVP 
IS priemonėmis. Susirašinėjimas vykdomas su perkančiosios organizacijos nurodytais asmenimis, 
įgaliotais palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais. 

9.9.  Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu: 
9.9.1. tiekėjas pasiūlymą ar jo dalį pateikė ne CVP IS priemonėmis; 
9.9.2. pasiūlymą pateikęs dalyvis, kuris pagal vertinimo rezultatus gali būti pripažintas 

laimėjusiu, Komisijai paprašius, nepateikė patikslintos minimalių kvalifikacijos reikalavimų 
atitikties deklaracijos ar atitiktį minimaliems kvalifikacijos reikalavimams patvirtinančių 
dokumentų, nurodytų  konkurso sąlygų 3.1 punkto lentelėje, arba pateikti dokumentai neatitinka 
pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų, arba  perkančiosios 
organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo 
kvalifikaciją; 

9.9.3. pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (tiekėjo pasiūlyme 
nurodytas pirkimo objektas neatitinka reikalavimų, nurodytų techninėje specifikacijoje; nepateikta 
Tiekėjo deklaracija ir kt.); 

9.9.4. tiekėjas per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaisė CVP IS 
priemonėmis aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo; 

9.9.5. visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per 
didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos; 

9.9.6. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Komisijos prašymu nepateikė          
CVP IS priemonėmis kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos 
kainos; 

9.10. Apie pasiūlymų atmetimą tiekėjai bus informuojami nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 
tris darbo dienas. 

9.11. Perkančioji organizacija iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti 
supaprastintą mažos vertės pirkimą, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti 
(perkamas objektas tapo nereikalingas, nėra lėšų už jas apmokėti ir pan.). Perkančioji organizacija 
nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas informuoja dalyvius apie supaprastinto mažos 
vertės pirkimo nutraukimą. Taip pat nurodo priežastis, dėl kurių buvo priimtas sprendimas 
nesudaryti pirkimo sutarties ar pradėti pirkimą iš naujo. 
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X. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS 
 

10.1. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais.  
10.2. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos 

kriterijų. 
   

XI. PASIŪLYMŲ EILĖ IR SPRENDIMAS DĖL PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMO 
 

11.1. Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato 
pasiūlymų eilę. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi kainos didėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų 
pasiūlymų yra vienodos kainos, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas prekių 
teikėjas, kurio pasiūlymas įregistruotas anksčiausiai.  

11.2. Laimėjusiu pasiūlymas pripažįstamas Viešųjų pirkimų įstatymo bei šių pirkimo 
sąlygų nustatyta tvarka. Perkančioji organizacija, nustačiusi laimėjusį pasiūlymą, priima sprendimą 
sudaryti pirkimo sutartį. Priėmusi sprendimą sudaryti pirkimo sutartį, apie šį sprendimą 
nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, praneša suinteresuotiems dalyviams. Tais 
atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas prekių tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma. Jo 
pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių pirkimo sąlygų nuostatas ir 
priimamas sprendimas sudaryti pirkimo sutartį. Tiekėjams, kurių pasiūlymai neįrašyti į šią eilę, 
pranešama apie jų pasiūlymų atmetimo priežastis. Jei bus nuspręsta nesudaryti pirkimo sutarties, 
minėtame pranešime nurodomos tokio sprendimo priežastys. 

11.3.Sutartie pasirašymo atidėjimo terminas netaikomas. Pirkimą laimėjęs Tiekėjas privalo 
pasirašyti pirkimo sutartį per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą.  

11.4. Jeigu Tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu atsisako sudaryti 
pirkimo sutartį, iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties arba atsisako pirkimo sutartį 
sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo 
sutartį. Tuo atveju perkančioji organizacija siūlo sudaryti pirkimo sutartį Tiekėjui, kurio pasiūlymas 
pagal patvirtintą pasiūlymų eilę yra pirmas po Tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį. 

 

XII . PRETENZIJŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA 
 

12.1. Pretenzijos ir skundai bus nagrinėjami, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo V 
skyriuje nustatyta tvarka. 

12.2. Perkančioji organizacija nagrinėja tik tas Tiekėjų pretenzijas, kurios pateiktos  CVP 
IS priemonėmis ir yra gautos iki pirkimo sutarties sudarymo dienos. 

 

XIII. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS 
 

13.1. Pirkimo sutarties projektas pateiktas konkurso sąlygų 5 priede. 
13.2. Pirkimo sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti 

keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų 
pirkimų įstatymo straipsnyje nustatyti principai bei tikslai. Pirkimo sutarties sąlygų keitimu nebus 
laikomas pirkimo sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jeigu šios 
aplinkybės nustatytos aiškiai bei nedviprasmiškai ir buvo pateiktos konkurso sąlygose. Tais 
atvejais, kai pirkimo sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant 
konkurso sąlygas ir pirkimo sutarties sudarymo metu, pirkimo sutarties šalys gali keisti tik 
neesmines pirkimo sutarties sąlygas.  
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1 priedas 
 

Herbas arba prekių ženklas 
 

(Tiekėjo pavadinimas) 

 
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio 
asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas) 
 

 
__________________________ 
(Adresatas (perkančioji organizacija)) 

PASIŪLYMAS 
DĖL (pirkimo pavadinimas) 

 
20___-___-___Nr.______ 

_____________ 
(Sudarymo 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) Supaprastintos mažos vertės pirkimo sąlygose; 
2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose). 

*- Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir, kad mes 
nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat 
patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame susiję su jokia 
kita šiame konkurse dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi. 
Suprantame, kad, išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms, būsime pašalinti iš šio konkurso ir 
mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas. 

 
3) ** Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subtiekėjus: 

Eil.
Nr. 

Subtiekėjo pavadinimas 

  

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

konfidencialia informacija įsegti atskirai): 
Eil.
Nr. 

Pateikto dokumento pavadinimas 

  
 

***Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad 
konfidenciali yra  pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.  
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    Mes siūlome šias prekes: 

BVPŽ kodas Prekės pavadinimas  
Bendra kaina, 

Eur 
 (be PVM) 

Bendra  
kaina,  Eur  

(su 21% PVM) 

 
Pastaba 

15500000-3 Pienas ir pieno 
produktai 

  Visas kainas žiūr. 2 priedo  
lentelėje 

 
Visa pasiūlymo kaina, Eur su PVM* – _______ (................suma skaičiais ir žodžiais). 
 

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM (... %), kuris  
sudaro __________ Eur. 
 
* Tiekėjas turi nurodyti kainą Eur su PVM, jei jis yra PVM mokėtojas arba Eur be PVM, jei 
tiekėjas nėra PVM mokėtojas (nurodant juridinį pagrindą). Pasiūlyme turi būti įrašyti žodžiai „su 
PVM“ arba „be PVM“. Kaina nurodoma ne daugiau kaip 2 skaitmenų po kablelio tikslumu. 
 

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. 

 

Tiekėjas pasiūlyme pateikia užpildytą siūlomų prekių atitikimo techninės specifikacijos 
reikalavimams lentelę pagal konkurso sąlygų 2 priedo formą, joje nurodydamas siūlomų 
prekių aprašymus, techninę specifikaciją, kainas. 
 

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: 
 

Eil.Nr. Pateiktų dokumentų pavadinimas 
Dokumento puslapių 

skaičius 
   
   
   
   
 
 

Pasiūlymas galioja iki 
  
 
 
     
(Tiekėjo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (Parašas)  (Vardas ir pavardė)  
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2 priedas 
         

Techninė specifikacija 
 

PIENAS IR PIENO PRODUKTAI  BVPŽ  15500000-3 
 

Prekės 
pavadinimas 

Reikalavimai produkcijai Orientacinis 
kiekis 

Mato 
vnt. 

Vnt.  
kaina, 
Eur be 
PVM 

Vnt. 
kaina, 
Eur su 
PVM

Suma, 
Eur su 
PVM 

Sviestas Natūralus sviestas, ne mažesnis kaip 82% riebumo, 
išfasuotas po 0,200 kg. Atitinkantis privalomuosius A-
klasės sviesto reikalavimus, su mažu skystų nuosėdų 
kiekiu jį išlydžius, standžios konsistencijos, tinkamas 
pjaustymui. Drėgmė ne daugiau kaip 16%.

170 kg    

Pienas Natūralus,  pasterizuotas (ne iš pieno miltelių) 
Termiškai apdorotas geriamas pienas, riebalų kiekis 
2,5%, išpilstytas iki 1 l pakeliuose, atitinkantis 
privalomuosius termiškai apdoroto geriamojo pieno 
kokybės reikalavimus. 

1100 l    

Grietinė 30 % riebumo, natūrali, be augalinių riebalų priedų, be 
skystų nuosėdų, tirštos konsistencijos, išfasuota po ne 
daugiau 0,5 kg, atitinkanti kokybės reikalavimus.

280 kg    

Kefyras Ne mažiau 2,5 proc. riebumo, pagamintas iš natūralaus 
pieno, fasuotas iki 1 ltr. plastikiniuose maišeliuose, 
atitinkantis privalomuosius kokybės reikalavimus.

50 l    

Varškė Varškė 9 proc. riebumo, rauginta rūgštiniu arba  
rūgštiniu-fermentiniu būdu, tik su natūraliais 
konservantais,  fasuota (presuota) po 1 kg, biri, 
atitinkanti privalomuosius varškės kokybės 
reikalavimus. 
 

200 kg    

Varškė Varškė 9 proc. riebumo, rauginta rūgštiniu arba  
rūgštiniu-fermentiniu būdu, tik su natūraliais 
konservantais,  fasuota (presuota) po 0,18-0,2 kg, biri, 
atitinkanti privalomuosius varškės kokybės 
reikalavimus 

100 kg    

Fermentinis 
sūris 

Pusiau  kietas sūris, vienalytės, konsistencijos, su 
apvaliomis, netaisyklingos formos akutėmis, netolygiai 
pasiskirsčiusiomis sūrio masėje. Riebumas – 45%. 
Sausose medžiagose riebalų kiekis 45%, be augalinių 
riebalų priedų, sveriamas, atitinkantis privalomuosius 
fermentinių sūrių kokybės reikalavimus, fasuota po 
0,25kg 

40 kg    

Lydytas sūris Lydytas, riebumas 45%, išfasuotas po 0,25 kg 
atitinkantis privalomuosius kokybės reikalavimus.

10 kg    

Plėšomos 
sūrio lazdelės 

Riebumas 40%, išfasuota po 0,025 kg, atitinka 
privalomuosius kokybės reikalavimus.

5 kg    

Jogurtas  Riebumas ne mažiau 2,5% .Su gyvais raugo 
mikroorganizmais, su natūraliais priedais (vaisiai, 
uogos), be dirbtinių saldiklių, saldintas cukrumi. 
Geriamas, išfasuotas po ne daugiau kaip 1 l.

200 l    

Kastinys Išfasuotas po 1-5 kg, arba po 0,2 kg. Atitinkantis 
privalomuosius kokybės reikalavimus.

50 kg    

Desertinė 
varškė 

7-8 % riebumo, su žele gabaliukais, aguonomis. 
Sudėtyje varškės ne mažiau 84%.  Fasuota po 0,3 – 2,5 
kg 

30 kg    

Valgomieji 
ledai 

Grietininiai, išfasuoti po 120 ml/70g. Gali būti išfasuoti 
iki 100 g. Atitinkantys privalomuosius kokybės 
reikalavimus. 

600 vnt.    

Viso:  
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3 priedas 
 (Tiekėjo deklaracijos formos 1 pavyzdys) 

 
 

Herbas arba prekių ženklas 
 

(Tiekėjo pavadinimas) 
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie 

tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra 
pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas) 

 
.  . 
(Adresatas (perkančioji organizacija)) 

 
TIEKĖJO 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) __________________________________________________________________
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)

atliekamame ______________________________________________________________________
(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris, pirkimo būdas) 

_______________________________________________________________________________ , 
skelbtame  ______________________________________________________________________ ,

(Leidinio pavadinimas, kuriame paskelbtas skelbimas apie pirkimą, data ir numeris ir (arba) nuoroda į CVP IS) 

 
nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, jam nėra iškelta restruktūrizavimo byla, jis nėra sustabdęs ar 
apribojęs savo veiklos, nesiekia priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, taip 
pat nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo (konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, 
aplinkosaugos teisės aktų pažeidimo), už kurį tiekėjui (fiziniam asmeniui) yra paskirta administracinė 
nuobauda arba tiekėjui (juridiniam asmeniui) – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos 
įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 
vieni metai, o už Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimą tiekėjui, kuris yra 
juridinis asmuo, yra paskirta ekonominė sankcija, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, 
įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip treji metai. 

2.  Man žinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 1 punktu, pateiktas pasiūlymas bus 
atmestas. 

3. Tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka. 
4. Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildo kiekvienas ūkio 

subjektas. 
    

(Tiekėjo arba jo įgalioto 
asmens pareigų pavadinimas*) 

 (Parašas*)  (Vardas ir pavardė*)  

*Deklaracija pasirašoma atskirai elektroniniu parašu tuo atveju, kai joje nurodytas kitas nei visą pasiūlymą 
pasirašantis asmuo.       
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  4 priedas  
(Herbas arba prekių ženklas) 

 

(Tiekėjo pavadinimas) 
 (Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie 

tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra 
pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas) 

    
(Adresatas (perkančiosios organizacijos pavadinimas)) 
 

MINIMALIŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA 
___________Nr.______ 

(Data) 
_____________ 
(Sudarymo vieta) 

Aš, ___________________________________________________________________ , 
(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė) 

tvirtinu, kad mano vadovaujamo (-os) (atstovaujamo (-os))_______________________________ , 
(Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujančio (-ios) ______________________________________________________________ 
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)

atliekamame ___________________________________________________________________ , 
(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo kodas, pirkimo būdas) 

skelbtame _____________________________________________________________________, 
(Leidinio pavadinimas, kuriame paskelbtas skelbimas apie pirkimą, data ir numeris ir (arba) nuoroda į CVP IS)

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

Nr. Bendrieji reikalavimai: Taip Ne 
1. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės 

bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti 
sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę 
surašyti ir pasirašyti  tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi teistumo (arba teistumas yra 
išnykęs ar panaikintas), dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo 
priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame 
susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko 
kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą 
ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, 
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.  

  

2. Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais nėra sudaręs taikos sutarties, nėra 
sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, 
įstatymus nėra tokia pati ar panaši; jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba 
bankroto procesas nėra vykdomas ne teismo tvarka, nėra inicijuotos priverstinio 
likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam nėra vykdomos analogiškos 
procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus. 

  

3. Tiekėjas turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti.    
4. Tiekėjas turi Visuomenės sveikatos centro išduotą leidimą-higienos pasą leidžiantį užsiimti 

ūkine-komercine veikla: gaminti, auginti ir prekiauti. 
  

            Man žinoma, kad, jeigu perkančioji organizacija 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 perkančiosios organizacijos nurodytus atitiktį minimaliems kvalifikacijos 
reikalavimams patvirtinančius dokumentus.  
________________________________________                     ___________________     _______________________ 
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas***)         (Parašas***)                        (Vardas ir pavardė***) 
 
***Deklaracija pasirašoma atskirai elektroniniu parašu tuo atveju, kai joje nurodytas kitas nei visą pasiūlymą 
pasirašantis asmuo.  
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5 priedas  
 (PROJEKTAS) 

VIEŠOJO MAISTO PRODUKTŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR. _____________ 
 

2016 m. _lapkričio_____   d. 
Gargždai 

 

1. SUTARTIES ŠALYS 
Gargždų socialinių paslaugų centras, kodas 163748481, Sodo g. 1, LT-96136, Gargždai, 

atstovaujamas direktorės Viktorijos Lygnugarienės, veikiantis pagal įstaigos nuostatus (toliau – 
PIRKĖJAS), ir .....................(tiekėjas), kodas .......................   (nurodomas kodas), kurio registruota 
buveinė yra ..............................(adresas), atstovaujama ......................... (pareigos, vardas, 
pavardė), veikiančio (-ios) pagal ........................ (dokumentas, kurio pagrindu veikia asmuo) toliau 
– PARDAVĖJAS), (jei tai ūkio subjektų grupė – atitinkami duomenys apie kiekvieną partnerį) 
toliau kartu pieno produktų viešojo pirkimo – pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai 
– „Šalimi“, atsižvelgdamos į įvykusio Gargždų socialinių paslaugų supaprastinto mažos vertės 
konkurso rezultatus sudarė šią prekių viešojo pirkimo – pardavimo sutartį, toliau vadinamą 
„Sutartimi“: 

2. SUTARTIES OBJEKTAS 
2.1. Gargždų socialinių paslaugų centras perka šiuos maisto produktus: 
2.1.1. Kodas 15500000-3 – pienas ir pieno produktai, pagal laimėjusio pasiūlymo nurodytus 

įkainius. Preliminari sutarties (su visais galimais pratęsimais, t.y. trejiems metams) vertė yra ........ 
su PVM. 

2.2. PARDAVĖJAS įsipareigoja parduoti, o PIRKĖJAS nupirkti maisto produktus pagal 
2016 m.  _____ d. pateiktą pasiūlymą, kurių asortimentas ir vieneto kaina pateikta pasiūlyme. Šios 
prekės bus perkamos maisto produktų pirkimo sutarties priede nurodytomis kainomis. Pasiūlyme 
nurodytas prekių kiekis yra tik apytikslis. Jis gali kisti (tiek didėti, tiek mažėti)  30 proc. 
PIRKĖJAS neįsipareigoja nupirkti viso pasiūlyme nurodyto prekių kiekio.  

2.3. Keičiantis prekei dėl priežasties, nepriklausančios nuo PARDAVĖJO (pvz. nutraukus 
tokios prekės gamybą, laikinai sustabdžius prekės gamybą ar esant kitoms nenumatytoms 
aplinkybėms), ir dėl kurios jis negali PIRKĖJUI pateikti sutartyje numatytų prekių, 
PARDAVĖJAS, šalių sutarimu, turi teisę pateikti tokias prekes, kurios yra lygiavertės ar geresnės 
už pirkimo metu nurodytas prekes, nekeisdamas kainos. Apie tokį prekės keitimą PARDAVĖJAS 
turi raštu informuoti PIRKĖJĄ ir pateikti naujos prekės aprašymą. 

3. ŠALIŲ PAREIGOS IR TEISĖS 
3.1. PARDAVĖJAS įsipareigoja: 
3.1.1. Savo priemonėmis ir sąskaita tiekti maisto produktus, atitinkančius Lietuvos 

Respublikoje galiojančių maisto produktų standartų reikalavimus ir ne blogesnės kokybės nei buvo 
reikalauta maisto produktų pirkimo konkurso sąlygose. Produktai tiekiami pagal PIRKĖJO 
užsakymus, pateikiamus PARDAVĖJUI ne vėliau kaip prieš 1 dieną iki pristatymo termino. 
Užsakymuose nurodomas produkcijos pristatymo terminas, asortimentas ir kiekis. Produktai 
tiekiami PARDAVĖJO  pasiūlyme  nurodytomis kainomis su pristatymu pagal PIRKĖJO buveinės 
adresą (Sodo g. 1, Gargždai). Pardavėjas įsipareigoja sutartyje nurodytus maisto produktus tiekti 
pagal iš anksto su įstaiga suderintą grafiką. 

3.1.2. Sąskaitose faktūrose nurodyti Lietuvos Respublikos įstatymuose ir Vyriausybės 
nutarimuose nustatytus privalomus rekvizitus, išrašyti ir pateikti jas PIRKĖJUI laiku. 

3.1.3. Maisto produktus pristatyti kiekvieną pirmadienį (o esant būtinumui – ir kitomis 
savaitės dienomis) nuo 7.00 val. iki 9.00 val., įnešant į maisto sandėlio patalpas, o tuščią tarą 
išsivežant savo transportu ir savo lėšomis. Savo sąskaita užtikrinti, kad techninės priemonės, 
kuriomis PIRKĖJUI visą sutarties galiojimo laikotarpį bus pristatomi maisto produktai, atitiktų 
visus galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais privalomus reikalavimus, garantuojančius 
sveiko ir saugaus maisto tiekimą PIRKĖJUI. 

3.1.4. Produktai turi būti tiekiami supakuoti ir paženklinti pagal LR galiojančius valstybinius 
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standartus ir kokybės bei sanitarijos reikalavimus. Produkcija pristatoma tam specialiai pritaikytu 
transportu ir pardavėjo inventorinėje taroje, kurią pirkėjas grąžina. Ant produkcijos įpakavimo turi 
būti speciali markiruotė (rūšis, realizacijos laikas, gamintojo pavadinimas ir kt.). Pirkėjas turi teisę 
pareikšti pretenzijas pardavėjui dėl produkcijos kokybės. Prekių grąžinimas įforminamas pagal 
galiojančius LR norminių dokumentų reikalavimus. 

3.1.5. Savo sąskaita ir savo jėgomis atlikti visus pakrovimo - iškrovimo darbus, garantuoti 
savo, PIRKĖJO, bei įstaigos lankytojų saugumą pakrovimo - iškrovimo darbų metu. 

3.1.6. Esant abejonių dėl tiekiamų maisto produktų atitikimo reikalaujamam standartui, 
receptūrai, prekinės išvaizdos ar skonio, PIRKĖJAS gali reikalauti , kad dalyvaujant PARDAVĖJO 
atstovui, šis gaminys būtų plombuojamas pagal pavyzdžių paėmimo taisykles ir pateikiamas 
Lietuvos Respublikos Nacionalinei Veterinarijos Laboratorijai dėl abejonių keliančio gaminio 
standarto, receptūros patikrinimo. Tokio gaminio pristatymas į Lietuvos Respublikos Nacionalinę 
Veterinarijos Laboratoriją ir tyrimų išlaidas prisiima PARDAVĖJAS. Tyrimų rezultatų pažymą 
PIRKĖJUI PARDAVĖJAS pateikia per 14 dienų nuo pavyzdžių paėmimo datos.  

3.1.7. Sutarties kaina turi būti nekeičiama visą sutarties galiojimo laikotarpį ir produktai 
tiekiami pasiūlytomis ir konkurse laimėtomis kainomis, išskyrus atvejį kai yra keičiamas pridėtines 
vertės mokestis (toliau – PVM). Pasikeitus PVM, sutarties kaina perskaičiuojama atsižvelgiant į 
naują pridėtines vertės tarifą. Perskaičiuojama tik ta sutarties kainos dalis, kuri turi būti apmokėta 
po datos nuo kurios įsigalioja naujas mokestis. Perskaičiuota sutarties kaina įforminama sutarties 
šalių atstovų pasirašomu protokolu. Atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, dėl kurių 
PARDAVĖJAS nori padidinti tiekiamos produkcijos kainas, jis turi pateikti PIRKĖJUI kainos 
padidinimo įrodančius dokumentus. Produkcijos kainos sumažinimas galimas abipusiu šalių 
susitarimu, įteisinus tai protokolu prie sutarties (akcijos, sezoniškumas).  

3.1.8. Jei PIRKĖJAS, pastebėjęs, kad maisto produktų rinkoje sumažėjo PIRKĖJUI tiekiamų 
produktų kainos ir raštu kreipsis į PARDAVĖJĄ dėl kainų, kuriomis PARDAVĖJAS tiekia prekes, 
peržiūrėjimo, siekiant jas sumažinti, PARDAVĖJAS įsipareigoja su PIRKĖJO atstovais svarstyti 
kainų sumažinimo iki rinkos kainų klausimą ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, nuo kreipimosi į 
PARDAVĖJĄ datos pateikti PIRKĖJUI motyvuotą atsakymą dėl galimybės mažinti kainas. 

3.1.9. Prekių kokybė turi atitikti visus Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus 
reikalavimus maisto produktų kokybei. 

3.2.  PIRKĖJAS įsipareigoja: 
3.2.1. Už patiektus produktus sumokėti pagal pateiktas sąskaitas  faktūras per 30 dienų po 

produktų patiekimo į PIRKĖJO sandėlius. 
3.2.2. Užsakymus maisto produktams pateikti laiku, išsamiai ir aiškiai, nurodant maisto 

produktų pavadinimus, kiekius, esant reikalui ir specifinius reikalavimus kokybei. 
3.2.3.Stebėti maisto produktų rinkos kainų pokyčius. 
3.3. Už PARDAVĖJO sutartinių įsipareigojimų vykdymą atsakingas ............................. tel. 

(8 ) .................,  mob. tel. 8 ............., el.paštas: ........................... . 
3.4. Už PIRKĖJO sutartinių įsipareigojimų vykdymą atsakinga  Ilma Norvilienė,  tel. (8 46) 

470202, mob. tel. 8686 33702, el. paštas: administracija@gargzduspc.lt 
4. SUTARTIES TERMINAS 

4.1. Sutartis įsigalioja nuo 2016-11-04 ir galioja iki 2017-11-03. Sutartis gali būti pratęsta 24 
mėnesiams. Sutarties pratęsimas įforminamas rašytiniu priedu prie sutarties, pasirašytu PIRKĖJO ir 
TIEKĖJO. 

4.2.  Sutartis gali būti nutraukta abiejų šalių susitarimu, raštiškai įspėjus kitą šalį prieš 
mėnesį; 

4.3. Sutartis PIRKĖJO iniciatyva gali būti nutraukta vienašališkai prieš terminą apie tai 
pranešus raštu kitai šaliai prieš mėnesį, jei yra nustatyti ir užfiksuoti raštu ne mažiau kaip 3 
PARDAVĖJO prisiimtų įsipareigojimų nevykdymo atvejai jei PARDAVĖJAS nevykdo šios 
sutarties 3.1.9 punkte numatytų įsipareigojimų arba nemotyvuotai atsisako sumažinti kainas iki 
rinkos kainų lygio. 

4.4. PIRKĖJAS gali nutraukti sutartį vienašališkai be išankstinio įspėjimo apie sutarties 
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nutraukimą jei PARDAVĖJAS per nustatytą 14 dienų laikotarpį nepateikė pažymos apie tyrimų 
rezultatus, arba jeigu pateiktoje pažymoje gaminio receptūra neatitinka konkurso dokumentų 
reikalavimų, arba jei PARDAVĖJAS atsisakė pateikti pavyzdžius Lietuvos Respublikos 
Nacionalinei Veterinarijos Laboratorijai, 

4.5. Papunktyje 4.2 nurodyta procedūra netaikoma, jeigu  PARDAVĖJAS tampa nepajėgiu 
užtikrinti nuolatinio ir viso tiekiamo maisto produktų asortimento tiekimo pagal šią sutartį ir dėl  
PARDAVĖJO kaltės 1 darbo dieną PIRKĖJUI visiškai nebuvo patiekta produkcija. Tokiu atveju 
PIRKĖJAS, paaiškėjus tokiam faktui raštu informuoja  PARDAVĖJĄ apie sutarties nutraukimą, 
nuo tokio rašto PIRKĖJUI išsiuntimo dienos. 

4.6. Ši sutartis gali būti nutraukta prieš terminą PARDAVĖJO iniciatyva, jei PIRKĖJAS 
nevykdo arba netinkamai vykdo 3.2.1. punkte numatytų įsipareigojimų ir yra bent trys atitinkamai 
užfiksuoti atvejai arba PIRKĖJAS neatsiskaito ilgiau kaip 30 dienų. 

5. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 
5.1. PARDAVĖJAS ATSAKO: 
5.1.1. Už transportavimo bei pakrovimo - iškrovimo darbų saugumą, higienos reikalavimus, 

už savo (arba samdytų) darbuotojų, PIRKĖJO darbuotojų, įstaigos lankytojų saugumą vykdant savo  
tiesioginius įsipareigojimus. 

5.1.2. Už priešgaisrinių bei Higienos normų reikalavimų vykdymą tiekiant produktus. 
5.1.3. Už produktų pristatymą PIRKĖJO pageidaujamu laiku. 
5.2. PIRKĖJAS ATSAKO: 
5.2.1. Už savalaikį atsiskaitymą už pateiktas prekes. 
5.2.2. Už atsiskaitymo terminų pažeidimą Pirkėjas moka 0,2% dydžio netesybas nuo 

įsiskolinimo sumos už kiekvieną uždelstą dieną piniginei prievolei įvykdyti. Šis punktas 
netaikomas, jeigu laiku neatsiskaitoma ne dėl įstaigos kaltės (pvz.: pinigų nepervedė savivaldybė). 

5.3. Už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą arba  netinkamą vykdymą (LR Civilinio 
kodekso 6.205 str.), neaptartą šioje sutartyje, šalys atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta 
tvarka. 
            5.4. Ginčai tarp šalių sprendžiami derybų būdu, o nepavykus taip išspręsti ginčo, jis bus 
nagrinėjamas LR civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. 

5.5. Per 3.1.3. punkte nurodytą terminą dėl PARDAVĖJO kaltės nepakeitus, papildomai 
nepatiekus tokių produktų arba pristačius vėluojant daugiau kaip vieną valandą,  PARDAVĖJAS 
gavęs rašytinę įstaigos vadovo  pretenziją, moka PIRKĖJUI 90 € baudą. 

6. KITOS SĄLYGOS 
6.1. Šalys neturi teisės savo įsipareigojimų perduoti kitiems asmenims. 
6.2. Sutarties priedas Nr. 1 yra neatskiriama šios sutarties dalis. 
6.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią. Vienas 

sutarties egzempliorius pateikiamas PIRKĖJUI, kitas -  PARDAVĖJUI. 
6.4. Šalys atleidżiamos nuo šia sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymo esant Force 

majeure aplinkybėms, pagal LR Civilinio kodekso 6.212 str. 
 

7. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI IR REKVIZITAI 
 

PIRKĖJAS:    PARDAVĖJAS: 
Gargždų socialinių paslaugų centras                      
Sodo g.1, LT-96136,Gargždai                                    
Tel. (8 46) 47 02 02                                                   Tel.  
Įstaigos kodas: 163748481                                        Įstaigos/įmonės kodas 
A/s LT LT74 4010 0402 0024 8566                         A/s 
El. paštas: administracija@gargzduspc.lt                 El. p.  
AB DNB bankas, banko kodas  40100                     banko kodas   
Direktorė                       Direktorius (ė) 
Viktorija Lygnugarienė    
______________      A.V.  ______________      A.V. 
         ( parašas)                   ( parašas) 
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Priedas Nr.1 
prie 2016-....-.....  Sutarties  Nr. .................................... 

 
(pridedama Techninė specifikacija, kainos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PIRKĖJAS:   PARDAVĖJAS: 

Gargždų socialinių paslaugų centras                         .............................................................. 
 

Direktorė  
Viktorija Lygnugarienė 
_____________________   A. V. 
         ( parašas)                  

 

Direktorius 
....................................... 
_____________________    A. V. 
                 ( parašas)  

 


