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I.BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Perkančioji organizacija – UAB „Panevėžio autobusų parkas“, J. Basanavičiaus g. 67, LT
36204 Panevėžys, įmonės kodas 147024322 (toliau – Perkančioji organizacija) numato pirkti
automobilinį kurą kolonėlėse. Viešąjį pirkimą atlieka UAB „Panevėžio autobusų parkas“ viešojo
pirkimo komisija. Toliau - Perkančioji organizacija.
2. Supaprastinto atviro konkurso sąlygose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos
Viešųjų pirkimų įstatyme (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) (toliau – Viešųjų pirkimų
įstatymas) apibrėžtas sąvokas.
3. Konkursas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymu,
Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (Žin., 2000, Nr. 74-2262) (toliau – Civilinis kodeksas),
kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus bei šiomis atviro konkurso sąlygomis
(toliau – konkurso sąlygos).
4. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos
(toliau – CVP IS) interneto adresu: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt bei Perkančiosios
organizacijos interneto svetainėje http://www.panevezioautobusai.lt/ Išankstinis informacinis
skelbimas apie pirkimą paskelbtas nebuvo.
5. Pirkimo tikslas – atviro konkurso būdu parinkti automobilinio kuro tiekėjus.
6. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio
pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų.
7. Visos pirkimo sąlygos nustatytos pirkimo dokumentuose, kuriuos sudaro:
7.1. skelbimas apie pirkimą;
7.2. konkurso sąlygos (kartu su priedais);
7.3. dokumentų paaiškinimai (patikslinimai), taip pat atsakymai į Tiekėjų klausimus
(jei bus);
7.4. kita CVP IS pateikta informacija.
8. Įgalioti asmenys palaikyti tiesioginį ryšį su Tiekėjais yra UAB „Panevėžio autobusų
parkas“ generalinis direktorius Rimantas Petukauskas, Basanavičiaus g. 67, LT 36204
9. Pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis, pasiekiamomis interneto adresu:
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt arba Perkančiosios organizacijos interneto svetainėje:
www.panevezioautobusai.lt.
10. Pirkime gali dalyvauti kiekvienas ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis
asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė – galintis
pasiūlyti ar siūlantis prekes, paslaugas ar darbus (toliau – Tiekėjas), kuris yra prisiregistravęs CVP
IS. Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas Perkančiosios
organizacijos ir Tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis –
Perkančiosios organizacijos pranešimus gaus prie pirkimo prisijungę Tiekėjai (pranešimus gaus tas
Tiekėjo CVP IS naudotojas, kuris paspaudė „Priimti kvietimą“. Kiti Tiekėjo CVP IS naudotojai
pranešimus gaus, jeigu jie Tiekėjo pasiūlymo lango meniu eilutėje „Priskirti naudotojo teises“ bus
įtraukti į šį pirkimą. Tiekėjų prisijungimas prie pirkimo vykdomas taip: naujausių skelbimų sąraše
spaudžiama ant pirkimo pavadinimo, pirkimo lange spaudžiama „Prisijungti“, įvedami prisijungimo
prie CVP IS duomenys, spaudžiama „Priimti kvietimą“. Perkančioji organizacija neteikia Tiekėjams
pirkimo dokumentų popierinio varianto. Tiekėjai turėtų atidžiai stebėti CVP IS talpinamus pirkimo
dokumentų paaiškinimus bei papildymus.
11. Perkančioji organizacija yra pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtoja.

3

II. PIRKIMO OBJEKTAS
12. Pirkimo objektas – automobilinis dyzelinas.
12.1. Automobilinis dyzelinas – 26.000 litrų per metus, pilantis tiekėjo kolonėlėse,
atsiskaitant tiekėjo išduotomis kreditinėmis kortelėmis. Prekės kodas 09134200-9
12.2. Perkamo dyzelino kiekis, sutarties galiojimo metu, gali būti koreguojamas pagal poreikį.
12.3. Siūlomas pirkti dyzelinas turi atitikti LR Aplinkos ministro, LR Ūkio ministro, LR
12.4 Techninės sąlygos priedas Nr.1
Susisiekimo ministro 2006 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. D1-399/4-336/3-340 “Dėl
Lietuvos Respublikoje vartojamų naftos produktų, biodegalų ir skystojo kuro privalomųjų kokybės
rodiklių patvirtinimo” reikalavimus.
III. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI
13. Tiekėjas, pageidaujantis dalyvauti pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos
reikalavimus:
Eil.
Minimalūs kvalifikacijos
Dokumentai ir informacija, kuriuos turi
Nr.
reikalavimai Tiekėjui
pateikti Tiekėjai, siekiantys įrodyti, kad jų
kvalifikacija atitinka keliamus reikalavimus
13.1.
Tiekėjas (fizinis asmuo) arba Tiekėjo Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir
(juridinio asmens) vadovas ar ūkinės ryšių departamento prie Vidaus reikalų
bendrijos tikrasis narys (nariai), ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro
turintis (turintys) teisę juridinio Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta
asmens vardu sudaryti sandorį, ir tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis
buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus
asmuo (asmenys), turintis (turintys) duomenis, arba jiems tolygus atitinkamos
teisę surašyti ir pasirašyti Tiekėjo užsienio šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar
apskaitos dokumentus, neturi teistumo šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos
(arba teistumas yra išnykęs ar teismo ar viešojo administravimo institucijos
panaikintas), ir dėl Tiekėjo (juridinio išduotas dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip
asmens) per pastaruosius 5 metus 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino
nebuvo
priimtas
ir
įsiteisėjęs pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau,
apkaltinamasis teismo nuosprendis už tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei
dalyvavimą
nusikalstamame pasiūlymų
pateikimo
terminas,
toks
susivienijime, jo organizavimą ar dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra
vadovavimą jam, už kyšininkavimą, priimtinas. Pateikiamas skenuotas dokumentas
tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, elektroninėje formoje
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. Dėl
Tiekėjo iš kitos valstybės nėra
priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis
teismo nuosprendis už 2004 m. kovo
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13.2.

13.3.

31 d. Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo
darbų, prekių ir paslaugų pirkimo
sutarčių sudarymo tvarkos derinimo
45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose
Europos Sąjungos teisės aktuose
apibrėžtus nusikaltimus.
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.

Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus,
susijusius su mokesčių, įskaitant
socialinio
draudimo
įmokas,
mokėjimu pagal šalies, kurioje jis
registruotas, ar šalies, kurioje yra
perkančioji
organizacija,
reikalavimus.
Tiekėjas
laikomas
įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius
su mokesčių, įskaitant socialinio
draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo
neįvykdytų įsipareigojimų suma yra
mažesnė kaip 50 eurų.
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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.
Pateikiama: 1) 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 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 elektroninėje formoje.
2) 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

13.4.

13.5

Valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka
išduotą dokumentą (originalas arba tiekėjo
patvirtinta kopija), patvirtinantį jungtinius
kompetentingų 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 60 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. Perkančioji organizacija
tikrina paskutinės pasiūlymų pateikimo termino
dienos, nurodytos skelbime apie pirkimą,
duomenis
(šiuos
duomenis
perkančioji
organizacija ,,Sodros“ informacinėje sistemoje
tikrins 2 dienomis vėliau negu pasiūlymų
pateikimo termino paskutinė diena, nes tokie
duomenys bus aktualūs pasiūlymo pateikimo
dienai).
Tiekėjas turi teisę verstis mažmenine Kiekvienos tiekėjo degalinės, kurioje galima
prekyba nefasuotais naftos produktais atsiskaityti tiekėjo atsiskaitymo kreditinėmis
mokėjimo kortelėmis, Vilniaus, Kauno,
Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Marijampolės,
Alytaus ir Biržų miestuose galiojančios
licencijos
verstis
mažmenine
prekyba
nefasuotais naftos produktais sąrašas, nurodant
galiojančios licencijos numerį ir išdavimo datą
(užpildyti konkurso sąlygų 3 priedą) ar kitų
dokumentų, patvirtinančių tiekėjo teisę verstis
mažmenine
prekyba
nefasuotais
naftos
produktais arba atitinkamos užsienio šalies
institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų,
valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra
nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas
registruotas) išduoto dokumento numeris ir
išdavimo
data
(pateikiamas
skenuotas
dokumentas elektroninėje formoje)
Tiekėjas turi įrodyti, kad sugeba tiekti
Tiekėjas turi pateikti:
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prekę, kuri
reikalavimus.

atitinka

techninius

1. siūlomos tiekti prekės gamintojo kokybės
pažymėjimo kopiją su bandymų rezultatais,
patvirtinančią, kad siūloma prekė atitinka
keliamus techninius reikalavimus, nurodytus
konkurso sąlygų 1 ir 4 priede. Kokybės
pažymėjimo kopija turi būti gamintojo kalba ir
turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą
(pateikiami skenuoti dokumentai elektroninėje
formoje).
2. siūlomos tiekti prekės saugos duomenų lapų
kopijas. Saugos duomenų lapuose turi būti
nurodyta pagrindinės perkamos prekės saugumo
užtikrinimo priemonės. Saugos duomenų lapai
turi būti gamintojo kalba ir turi būti pateiktas
vertimas į lietuvių kalbą (pateikiami skenuoti
dokumentai elektroninėje formoje).

Pastabos:
a) Perkančioji organizacija pripažįsta kitose valstybėse išduotus lygiaverčius minimalius
kvalifikacijos reikalavimus įrodančius dokumentus;
b) Perkančiajai organizacijai paprašius, Tiekėjas privalės pateikti kvalifikacijos atitikties
dokumentų originalus;
c) užsienio valstybių Tiekėjų kvalifikaciją patvirtinantys (įrodantys, pagrindžiantys)
dokumentai turi būti legalizuoti nustatyta tvarka. Dokumentų legalizavimo tvarką Lietuvos
Respublikoje nustato Lietuvos Respublikos konsulinis statutas (Žin., 1995, Nr. 43-1047; 2006, Nr.
68-2492), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 patvirtintas
Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Aposttille) tvarkos aprašas (Žin., 2006, Nr. 1184477) ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų
legalizavimo panaikinimo (Žin., 1997, Nr. 68-1699);
d) jeigu Tiekėjas negali pateikti kvalifikacijos atitiktį patvirtinančių dokumentų, nes
atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima
visų keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti priesaikos deklaracija arba šalyse, kuriose ji netaikoma,
oficialia Tiekėjo deklaracija, kurią jis yra pateikęs kompetentingai teisinei arba administracinei
institucijai, notarui arba kompetentingai profesinei ar prekybos organizacijai jo kilmės šalyje arba
šalyje, iš kurios jis atvyko.
14. Tiekėjas turi atitikti visus 13 punkte nustatytus reikalavimus.
15. Jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių konkurso sąlygų 13.1–13.4 ir 13.6 – 13.7
punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti kiekvienas ūkio subjektų grupės narys
atskirai, o šių konkurso sąlygų 13.5, 13.8 – 13.9 punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus
turi atitikti bent vienas ūkio subjektų grupės narys arba visi ūkio subjektų grupės nariai kartu.
Subtiekėjai turi atitikti konkurso sąlygų 13.1–13.4 ir 13.6 – 13.7 punktuose nustatytus kvalifikacijos
reikalavimus ir pateikti nurodytus dokumentus arba tinkamai patvirtintas kopijas. Į CVP IS
priemonėmis pateiktus klausimus atsako įgaliotas bendrą pasiūlymą pateikti Tiekėjas, kuris kartu
pateikia („prisega“) savo ir kitų ūkio subjektų grupės narių dokumentus, pagrindžiančius atitikimą
keliamiems kvalifikacijos reikalavimams. Pateikiant atitinkamų dokumentų skaitmenines kopijas ir
pasiūlymą pasirašant saugiu elektroniniu parašu yra deklaruojama, kad kopijos yra tikros.
16. Tiekėjai gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, neatsižvelgiant į tai, kokio teisinio
pobūdžio yra jų ryšiai. Šiuo atveju Tiekėjai privalo įrodyti Perkančiajai organizacijai, kad vykdant
pirkimo sutartį tie ištekliai jiems bus prieinami. Įrodymui Tiekėjas turi pateikti pirkimo sutarčių ar
kitų dokumentų nuorašus, kurie patvirtintų, kad Tiekėjui kitų ūkio subjektų ištekliai bus prieinami
per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį. Tokiomis pačiomis sąlygomis ūkio subjektų
grupė gali remtis ūkio subjektų grupės dalyvių arba kitų ūkio subjektų pajėgumais. Tiekėjai
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planuojantys remtis kitų ūkio subjektų arba ūkio subjektų grupės pajėgumais turi pateikti sąrašą,
kokių subjektų (subtiekėjų) pajėgumais planuojama remtis ir kokią dalį jie sudarys pasiūlyme.
17. Pasiūlyme turi būti Tiekėjo, ūkio subjektų grupės narių (jei pasiūlymą pateikia ūkio
subjektų grupė), subtiekėjų reikalaujamus kvalifikacijos kriterijus pagrindžiantys dokumentai.
18. Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo tvarka: bus atliekamas kiekvieno Tiekėjo kvalifikacijos
tikrinimas, ar Tiekėjas atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus minimalius teisės verstis
atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo reikalavimus. 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
19. Pasiūlymą gali pateikti ūkio subjektų grupė. Ūkio subjektų grupė, teikianti bendrą
pasiūlymą, privalo pateikti jungtinės veiklos sutarties patvirtintą kopiją. Pateikiama skaitmeninė
dokumento kopija.
20. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies
įsipareigojimai vykdant su Perkančiąja organizacija numatomą sudaryti pirkimo sutartį, šių
įsipareigojimų vertės dalis bendroje sutarties vertėje. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti
solidariąją 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 kam teikti su pasiūlymo vertinimu susijusią informaciją).
21. Perkančioji organizacija nereikalauja, kad, ūkio subjektų grupės pateiktą pasiūlymą
pripažinus geriausiu ir pasiūlius sudaryti pirkimo sutartį, ši ūkio subjektų grupė įgytų tam tikrą
teisinę formą.
22. Jungtinės veiklos sutartyje neturi būti jokių nuorodų į pasiūlymo kainą.
23. Kai pasiūlymą teikiantis Tiekėjas nurodo, kad sutarties vykdymo metu jis numato remtis
kitų ūkio subjektų (subtiekėju) pajėgumais, su kuriais Tiekėjas nėra sudaręs jungtinės veiklos
sutarties, Tiekėjas privalo pateikti įrodymus, patvirtinančius, kad tokie pajėgumai jam bus
prieinami. Tokie įrodymai yra:
23.1. įgaliojimas dalyvauti kitų ūkio subjektų (subtiekėjų) vardu šiame konkurse
(pateikiama skaitmeninė dokumentų kopija);
23.2. pasirašytos preliminarios sutartys, ketinimų protokolai ar kiti lygiaverčiai dokumentai,
kuriuose nurodoma kuo ir kokia dalimi bus remiamasi kitų ūkio subjektų, t. y. subtiekėjų
pajėgumais, kiekvienos šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su Perkančiąja organizacija
sudaryti pirkimo sutartį (pateikiama skaitmeninė dokumentų kopija). Pateikiamuose dokumentuose
neturi būti jokių nuorodų į pasiūlymo kainą.
V. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS
24. 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.
25. Pasiūlymas turi būti pateikiamas tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS
(kuri pasiekiama adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt), ir pasirašytas saugiu elektroniniu
parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo (Žin., 2000, Nr. 61-1827)
nustatytus reikalavimus. Pasiūlymai pateikti popierinėje formoje arba ne Perkančiosios
organizacijos nurodytomis elektroninėmis priemonėmis, bus atmesti kaip neatitinkantys pirkimo
dokumentų reikalavimų. Tiekėjų popierinėje formoje pateikti pasiūlymai bus grąžinami neatplėšti
Tiekėjams ar grąžinami registruotu laišku.
26. Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba, laikantis šiose
konkurso sąlygose išdėstytų reikalavimų pasiūlymo pateikimo struktūrai, turiniui ir formoms. Jei
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atitinkami dokumentai yra išduoti kita kalba, turi būti pateiktas vertėjo parašu ir vertimo biuro
antspaudu patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą. Pateikiama skaitmeninė dokumentų kopija.
27. Pasiūlymus gali pateikti tik CVP IS registruoti Tiekėjai (nemokama registracija
adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/). Visi dokumentai, patvirtinantys Tiekėjų kvalifikacijos
atitiktį konkurso sąlygose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams, kiti pasiūlyme pateikiami
dokumentai turi būti pateikti elektronine forma, t. y. tiesiogiai suformuoti elektroninėmis
priemonėmis (pvz., įvykdytų sutarčių sąrašas, Tiekėjo atitikties minimaliems kvalifikacijos
reikalavimams klausimynas, Tiekėjo deklaracija ir pan.) arba pateikiant skaitmenines dokumentų
kopijas (pvz., atestatai, pažymos, licencijos, leidimai, ir pan.). Pateikiami dokumentai ar
skaitmeninės dokumentų kopijos turi būti prieinami naudojant nediskriminuojančius, visuotinai
prieinamus duomenų failų formatus (pvz., pdf, jpg, doc ir kt.).
28. Tiekėjas (fizinis ar juridinis asmuo) gali pateikti Perkančiajai organizacijai tik po vieną
pasiūlymą, nepriklausomai nuo to ar, teikiant pasiūlymą, jis bus atskiras Tiekėjas, ar ūkio subjektų
grupės dalyvis (jungtinės veiklos sutarties šalis). Bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, teikdamas
pasiūlymą kaip atskiras Tiekėjas ar ūkio subjektų grupės dalyvis (jungtinės veiklos sutarties šalis),
kitame pasiūlyme nebegali būti subtiekėju.
29. Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjams pateikus
alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus
atmesti.
30. Tiekėjas prisiima visus kaštus, susijusius su pasiūlymo rengimu ir įteikimu. Perkančioji
organizacija nėra atsakinga ar įpareigota dėl šių kaštų. Perkančioji organizacija neatsakys ir
neprisiims šių išlaidų, nepriklausomai nuo to, kaip vyktų ir baigtųsi viešasis pirkimas.
31. Tiekėjas teikdamas savo pasiūlymą privalo CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti
dokumentai“ pateikti visus reikalaujamus dokumentus ir užpildytą pasiūlymo formą (konkurso
sąlygų 2 priedas).
32. Tiekėjas pasiūlymą privalo pateikti pagal konkurso sąlygų 3 priede pateiktą formą.
Pasiūlymą sudaro Tiekėjo pateiktų duomenų, dokumentų elektroninėje formoje ir atsakymų CVP IS
priemonėmis, visuma (Perkančioji organizacija pasilieka sau teisę pareikalauti dokumentų
originalų), susidedanti iš:
32.1. pasiūlymo, kuris turi būti pateiktas užpildytas pagal pasiūlymo formą (konkurso sąlygų
3 priedas);
32.2. užpildyta Tiekėjo kvalifikacijos deklaracija pagal kvalifikacijos deklaracijos formą
(konkurso sąlygų 1 priedas) ir Tiekėjo kvalifikaciją įrodantys dokumentai;
32.4. užpildyta Tiekėjo deklaracija pagal Tiekėjo deklaracijos formą (konkurso sąlygų 4
priedas);
32.5. kita pirkimo dokumentuose prašoma medžiaga.
33. Perkančioji organizacija reikalauja, kad Tiekėjas savo pasiūlyme nurodytų, kokius
subtiekėjus jis ketina pasitelkti. Šis reikalavimas nekeičia pagrindinio dalyvio atsakomybės dėl
numatomos sudaryti pirkimo sutarties įvykdymo. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti
subtiekėjų sutikimą dalyvauti konkurse.
34. Pasiūlyme nurodoma pirkimo kaina turi būti apskaičiuota ir išreikšta taip, kaip nurodyta
konkurso sąlygų 1 priede. Apskaičiuojant kainą turi būti atsižvelgta į visą perkamų Prekių kiekį, į
pasiūlymo kainos sudėtines dalis bei į visus kitus šio viešojo pirkimo dokumentų reikalavimus.
35. Pasiūlyme turi būti nurodyta:
35.1. Visų siūlomų Prekių kaina. Į pasiūlyme nurodytą kainą turi būti įskaičiuotos, bet
nedetalizuotos visos išlaidos ir mokesčiai, įskaitant, bet neapsiribojant, PVM (jei jis yra taikomas),
visos draudimo išlaidos ir visos kitos išlaidos.
35.2. Perkančioji organizacija neturi patirti jokių papildomų išlaidų dėl Prekių naudojimo ar
disponavimo teisių perėmimo.
36. Elektroninis pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2017 m. gegužės 17 d. 9 val. 00 min.
Lietuvos laiku CVP IS priemonėmis.
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37. Tiekėjui CVP IS susirašinėjimo priemonėmis paprašius, Perkančioji organizacija CVP
IS priemonėmis patvirtina, kad Tiekėjo pasiūlymas yra gautas ir nurodo gavimo dieną, valandą ir
minutę. Pasiūlymo pateikimo data yra laikoma ta, kuomet gaunamas visas pasiūlymas (paskutinė
pasiūlymo dalis).
38. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 60 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino
pabaigos. Jei pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek
nustatyta pirkimo dokumentuose, t. y. 60 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
39. Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, Perkančioji organizacija turi teisę prašyti, kad
Tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą
neprarasdamas teisės į savo pasiūlymo galiojimo užtikrinimą.
40. Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. Apie naują
pasiūlymų pateikimo terminą Perkančioji organizacija CVP IS susirašinėjimo priemonėmis praneša
visiems Tiekėjams, prisijungusiems prie pirkimo, paskelbia „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai
pranešimai“, CVP IS ir Europos Sąjungos oficialiame leidinyje.
41. Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti ar atšaukti savo
pateiktą pasiūlymą neprarasdamas teisės į pasiūlymo galiojimo užtikrinimą. Norėdamas atšaukti
arba pakeisti pasiūlymą, Tiekėjas CVP IS pasiūlymo lange spaudžia „Atsiimti pasiūlymą”.
Norėdamas vėl pateikti atšauktą ir pakeistą pasiūlymą, Tiekėjas turi jį pateikti iš naujo. Suėjus
pasiūlymų pateikimo terminui atšaukti ar pakeisti pasiūlymo nebus galima. Vėliau gautas
elektroninis pasiūlymas nenagrinėjamas. Perkančioji organizacija neatsako už elektros tiekimo,
CVP IS sutrikimus ar už pavėluotai gautą pasiūlymą.
42. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi nurodyti, kuri jo pasiūlyme pateikta informacija yra
konfidenciali, jei tokia yra. Tokią informaciją sudaro visų pirma komercinė (gamybinė) paslaptis ir
konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos
Respublikos įstatymai, negali būti Tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl Tiekėjui nurodžius
tokią informaciją konfidencialia, Perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Konfidencialiu taip
pat negali būti laikomas siūlomų Prekių gamintojas, kainos sudedamosios dalys, pasiūlyme nurodyti
subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama.
Perkančioji organizacija gali kreiptis į Tiekėją prašydama pagrįsti informacijos konfidencialumą.
Perkančioji organizacija, viešojo pirkimo komisija, jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys,
nepažeisdami įstatymų reikalavimų, ypač dėl sudarytų sutarčių skelbimo ir informacijos, susijusios
su jos teikimu dalyviams, kaip nurodyta Viešųjų pirkimų įstatymo 41 straipsnyje, negali tretiesiems
asmenims atskleisti Tiekėjo Perkančiajai organizacijai pateiktos informacijos, kurią Tiekėjas nurodė
kaip konfidencialią. Siekiant, kad Perkančioji organizacija galėtų užtikrinti Tiekėjo informacijos
konfidencialumą, elektroniniame pasiūlyme esanti konfidenciali informacija turi būti pateikta
atskiru failu (byla). Tiekėjas failo (bylos) pavadinime nurodo „konfidencialu“ arba ant kiekvieno
pasiūlymo lapo, kuriame yra konfidenciali informacija, lapo pradžioje, viršutinės paraštės dešinėje
pusėje paryškintomis raidėmis rašo žodį „Konfidencialu“.
VI. PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS IR PIRKIMO
SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS
43. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo nereikalaujame.
44. Laimėtojas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po sutarties pasirašymo, turi pateikti ne
mažesnį kaip 2 (du) procentai nuo Sutarties kainos be PVM sumai sutartinių įsipareigojimų (dėl
automobilinio kuro pateikimo Perkančiajai organizacijai sutartyje nustatytais terminais ir tvarka bei
dėl kitų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo) įvykdymo užtikrinimo originalą. Sutarties įvykdymo
užtikrinimo būdas – Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko besąlyginė ir
neatšaukiama garantija, Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotos kredito unijos garantija ar
Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės laidavimo draudimas.
Garantijos galiojimo terminas – ne trumpesnis kaip 12 mėnesių, skaičiuojant nuo dienos, kurią
Tiekėjas privalo pateikti garantiją. Jeigu sutarties trukmė pratęsiama, atitinkamam laikotarpiui turi
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būti pratęstas ir sutarties įvykdymo užtikrinimas. Sutarties pratęsimo atveju, užtikrinimo būdas gali
būti užskaitytas kaip atitinkama pinigų suma, kurią Pirkėjas skolingas Tiekėjui. Garantijoje
nurodytų sumų sumokėjimas neturi būti siejamas su visišku Perkančiosios organizacijos patirtų
nuostolių atlyginimu ir neatleidžia Tiekėjo nuo pareigos juos atlyginti pilnai. Sutarties įvykdymo
užtikrinimu garantuojama, kad Tiekėjui neįvykdžius sutartinių įsipareigojimų ar įvykdžius juos
netinkamai, Perkančiajai organizacijai bus išmokėta garantijoje nurodyta pinigų suma. Sutarties
įvykdymo užtikrinimas išmokamas tokiomis sąlygomis ir tvarka: per 5 (penkias) darbo dienas nuo
pirmo raštiško Perkančiosios organizacijos pranešimo garantui apie Tiekėjo Sutartyje nustatytų
prievolių pažeidimą, dalinį ar visišką jų nevykdymą ar netinkamą vykdymą. Perkančioji
organizacija pranešime garantui nurodys, kad garantijos suma jai priklauso dėl to, kad Tiekėjas
dalinai ar visiškai neįvykdė sutarties sąlygų ar kitaip pažeidė sutartį. Perkančioji organizacija
neprivalo pagrįsti reikalavime nurodyto sutarties sąlygų nevykdymo.
VII. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS
45. Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas Perkančiosios
organizacijos ir Tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis
(pranešimus gaus prie pirkimo prisijungę Tiekėjai). Tiesioginį ryšį su Tiekėjais palaikyti įgalioti
asmenys, nurodyti šių konkurso sąlygų 8 punkte.
46. Perkančiosios organizacijos ir Tiekėjų paklausimai ir atsakymai vieni kitiems, atliekant
viešųjų pirkimų procedūras, turi būti lietuvių kalba. Perkančioji organizacija visus gautus klausimus
ir visus atsakymus į juos, visus kitus atviro konkurso sąlygų paaiškinimus ir patikslinimus skelbs
CVP IS, kur yra skelbiami visi šio viešojo pirkimo dokumentai.
47. Konkurso sąlygos gali būti paaiškinamos, patikslinamos Tiekėjų iniciatyva, jiems CVP
IS susirašinėjimo priemonėmis kreipiantis į Perkančiąją organizaciją. Prašymai paaiškinti konkurso
sąlygas gali būti pateikiami Perkančiajai organizacijai ne vėliau kaip likus 3 dienoms iki pasiūlymų
pateikimo termino pabaigos. Tiekėjai turėtų būti aktyvūs ir pateikti klausimus ar paprašyti
paaiškinti konkurso sąlygas iš karto jas išanalizavę, atsižvelgdami į tai, kad pasibaigus pasiūlymų
pateikimo terminui, pasiūlymo turinio keisti nebus galima.
48. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, Perkančioji organizacija turi teisę savo
iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas.
49. Atsakydama į kiekvieną Tiekėjo pateiktą prašymą paaiškinti konkurso sąlygas, jeigu jis
buvo pateiktas nepasibaigus šių konkurso sąlygų 47 punkte nurodytam terminui, arba aiškindama,
tikslindama konkurso sąlygas savo iniciatyva, Perkančioji organizacija turi paaiškinimus,
patikslinimus paskelbti CVP IS ir išsiųsti visiems Tiekėjams, kurie prisijungė prie pirkimo, ne
vėliau kaip likus 6 dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, bet nenurodyti kuris
Tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti konkurso sąlygas. Į laiku gautą Tiekėjo prašymą paaiškinti
konkurso sąlygas Perkančioji organizacija atsako ne vėliau kaip per 2 dienas nuo jo gavimo dienos.
50. Perkančioji organizacija atskirai iš anksto pranešusi gali rengti susitikimus su Tiekėjais
dėl pirkimo dokumentų paaiškinimo.
51. Tuo atveju, kai tikslinama paskelbta informacija, Perkančioji organizacija atitinkamai
patikslina skelbimą apie pirkimą ir prireikus pratęsia pasiūlymų pateikimo terminą protingumo
kriterijų atitinkančiam terminui, per kurį Tiekėjai, rengdami pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į
patikslinimus. Jeigu Perkančioji organizacija konkurso sąlygas paaiškina (patikslina) ir negali
konkurso sąlygų paaiškinimų (patikslinimų) pateikti taip, kad visi Tiekėjai juos gautų ne vėliau kaip
likus 3 dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, perkelia pasiūlymų pateikimo terminą
laikui, per kurį Tiekėjai, rengdami pirkimo pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į šiuos paaiškinimus
(patikslinimus). Pranešimai apie pasiūlymų pateikimo termino nukėlimą taip pat paskelbiami
CVP IS susirašinėjimo priemonėmis Tiekėjams, prisijungusiems prie pirkimo.
VIII. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO – PIRMINIO SUSIPAŽINIMO SU CVP IS
PRIEMONĖMIS GAUTAIS PASIŪLYMAIS PROCEDŪROS, VIETA IR LAIKAS
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52. Pradinis susipažinimas su Tiekėjų pasiūlymais, gautais CVP IS priemonėmis
prilyginamas vokų atplėšimui. Vokai su pasiūlymais bus atplėšiami Viešųjų pirkimų komisijos
(toliau – Komisija) posėdyje, kuris įvyks 2017 m. gegužės 17 d. 9 val. 45 min. UAB ,,Panevėžio
autobusų parkas“, J. Basanavičiaus g. 67, LT 36204 Panevėžys, 13 kabinetas.
53. 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. Prieš prasidedant šiai procedūrai, Komisijai turi būti pateiktas teisės aktų
reikalavimus atitinkantis įgaliojimas dalyvauti šioje procedūroje. Įgaliojimas nereikalingas, kai
vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje dalyvauja:
53.1. pasiūlymą pateikęs fizinis asmuo;
53.2. pasiūlymą pateikusio juridinio asmens vadovas;
53.3. pasiūlymą pateikusios ūkio subjektų grupės nariai (jungtinės veiklos sutarties šalys):
fiziniai asmenys bei juridinių asmenų vadovai.
54. Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje dalyvaujantiems Tiekėjams ar jų įgaliotiems
atstovams skelbiamas pasiūlymą pateikusio Tiekėjo pavadinimas, pasiūlyme nurodyta kaina ir
pranešama, ar yra pateiktas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas, ar pasiūlymas pateiktas
Perkančiosios organizacijos nurodytomis elektroninėmis priemonėmis. Ši informacija pateikiama ir
posėdyje nedalyvavusiems, tačiau pageidavimą gauti informaciją CVP IS susirašinėjimo
priemonėmis pareiškusiems, pasiūlymą pateikusiems Tiekėjams.
55. 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.
56. Vokų su Tiekėjų pasiūlymais atplėšimo procedūros rezultatai yra įforminami Komisijos
protokolu.
57. Tolesnes pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija,
Tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.
IX. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS
58. Komisija tikrina Tiekėjų pasiūlymuose pateiktų kvalifikacijos duomenų atitiktį konkurso
sąlygose nustatytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams. Jeigu Komisija nustato, kad
Tiekėjo pateikti kvalifikacijos duomenys yra neišsamūs arba netikslūs, ji privalo, nepažeisdama
viešųjų pirkimų principų, CVP IS susirašinėjimo priemonėmis prašyti Tiekėjo juos papildyti arba
paaiškinti per Perkančiosios organizacijos nurodytą terminą. Jeigu Perkančiosios organizacijos
prašymu Tiekėjas nepatikslino pateiktų netikslių ir neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją,
Perkančioji organizacija atmeta tokį pasiūlymą.
59. Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio Tiekėjo minimalių
kvalifikacijos duomenų atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams ir kiekvienam iš jų
CVP IS susirašinėjimo priemonėmis praneša apie šio patikrinimo rezultatus. Teisę dalyvauti
tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie Tiekėjai, kurių kvalifikacijos duomenys atitinka
Perkančiosios organizacijos keliamus reikalavimus.
60. Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai CVP IS susirašinėjimo
priemonėmis paprašius, Tiekėjai privalo per Komisijos nurodytą terminą CVP IS susirašinėjimo
priemonėmis pateikti papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės. Perkančioji
organizacija negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo esmės – pakeisti kainą arba
padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų neatitinkantis
pasiūlymas taptų atitinkantis konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus.
61. Komisija, pasiūlymų vertinimo metu radusi pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo
klaidų, privalo CVP IS susirašinėjimo priemonėmis paprašyti Tiekėjų per jos nurodytą terminą
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ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo
posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, Tiekėjas
neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.
62. Jeigu pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža, Komisija privalo
Tiekėjo CVP IS susirašinėjimo 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. Perkančioji organizacija, vertindama, ar Tiekėjo pateiktame pasiūlyme
nurodyta kaina yra neįprastai maža, vadovaujasi Viešųjų pirkimų įstatymo 40 straipsnio 2 ir 3
dalyse įtvirtintomis nuostatomis, Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2009 m. rugsėjo 30 d.
įsakymu Nr. 1S-96 „Dėl pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai mažos kainos
sąvokos apibrėžimo" (Žin., 2009, Nr. 119-5131), Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2009 m.
lapkričio 10 d. įsakymu Nr. 1S-122 „Dėl pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai
mažos kainos pagrindimo rekomendacijų patvirtinimo” (Žin., 2009, Nr. 136-5965) patvirtintomis
Pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai mažos kainos pagrindimo
rekomendacijomis. Jeigu Tiekėjas nepagrindžia neįprastai mažos kainos, jo pasiūlymas atmetamas.
Apie tokio atmetimo priežastis Perkančioji organizacija informuoja Viešųjų pirkimų tarnybą,
fiksuodama pirkimo procedūros ataskaitoje.
63. Tiekėjo pateiktų kvalifikacijos duomenų patikslinimai, pasiūlymo turinio paaiškinimai,
pasiūlyme nurodytų aritmetinių klaidų pataisymai, neįprastai mažos kainos pagrindimo dokumentai
yra pateikiami tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.
64. Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:
64.1. Tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų;
64.2. Tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslius ir neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją
ir, Perkančiajai organizacijai prašant nepatikslino jų;
64.3. pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (Tiekėjo pateikti
techniniai reikalavimai neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų; nepateikta Tiekėjo
sąžiningumo deklaracija; pasiūlymas nepasirašytas konkurso sąlygose nurodytu būdu ir pan.);
64.4. Tiekėjas per Perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų
ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo;
64.5. visų Tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per
didelės, Perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos;
64.6. Tiekėjo pateiktame pasiūlyme pasiūlyta neįprastai maža ir Tiekėjas Komisijos
prašymu nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių ir skaičiavimų pagrindimo arba kitaip nepagrindė
neįprastai mažos kainos;
64.7. Perkančioji organizacija nustatys, kad Tiekėjas apie nustatytų kvalifikacijos
reikalavimų atitikimą pateikė melagingą informaciją;
64.8. pasiūlymas buvo pateiktas ne Perkančiosios organizacijos nurodytomis elektroninėmis
priemonėmis;
64.9. Tiekėjas pateikė alternatyvų pasiūlymą;
64.10. Tiekėjas pasiūlymo dokumentų nepasirašė konkurso sąlygose nurodytu būdu;
64.11. Tiekėjas pateikė daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys
dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus.
65. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai bus vertinami pagal mažiausios kainos
vertinimo kriterijų. Perkančioji organizacija, vertindama pasiūlymus, vadovaujasi Viešųjų pirkimų
tarnybos direktoriaus 2006 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. 1S-53 (Žin., 2006, Nr. 113-4329; 2008, Nr.
150-6150) patvirtintomis Viešųjų pirkimų pasiūlymų vertinimo ekonomiškai naudingiausio
pasiūlymo arba mažiausios kainos vertinimo kriterijumi rekomendacijų aktualia redakcija.
66. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. Bus palyginama bendra
pasiūlymuose nurodyta kaina su PVM.
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67. Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų
eilę. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi kainos didėjimo tvarka. Tais atvejais, kai kelių Tiekėjų
pasiūlyta kaina yra vienoda, sudarant pasiūlymų eilę pirmesnis įrašomas tas Tiekėjas, kurio
pasiūlymas CVP IS priemonėmis pateiktas anksčiausiai. Be to, kadangi Perkančioji organizacija
reikalauja pasiūlymus teikti CVP IS priemonėmis, o pasiūlymo galiojimą užtikrinančio dokumento
originalas turi būti pateikiamas voke, tai pirmesnis įrašomas tas pasiūlymas, kuris visas (paskutinė
jo dalis) pateiktas anksčiausiai. Ši eilė nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pranešama
pasiūlymus pateikusiems Tiekėjams, kartu pranešant apie priimtą sprendimą sudaryti pirkimo
sutartį, laimėjusį pasiūlymą ir nurodant tikslų atidėjimo terminą (atidėjimo terminas – 15 dienų
laikotarpis, kuris prasideda nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti pirkimo sutartį išsiuntimo
suinteresuotiems Tiekėjams dienos ir kurio metu negali būti sudaryta pirkimo sutartis). Tiekėjams,
kurių pasiūlymai neįrašyti į šią eilę, pranešama apie jų atmetimo priežastis. Pasiūlymų eilė
nesudaroma, jei buvo gautas tik vienas pasiūlymas.
X. PRETENZIJŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA
68. Tiekėjas, kuris mano, kad Perkančioji organizacija nesilaikė Viešųjų pirkimų įstatymo
reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje
nustatyta tvarka gali kreiptis į apygardos teismą, kaip pirmosios instancijos teismą, dėl:
68.1. laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, įskaitant pirkimo procedūros sustabdymą ar
Perkančiosios organizacijos priimto sprendimo vykdymo sustabdymą;
68.2. Perkančiosios organizacijos sprendimų, kurie neatitinka Viešųjų pirkimų įstatymo
reikalavimų, panaikinimo ar pakeitimo;
68.3. žalos atlyginimo;
68.4. pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia;
68.5. alternatyvių sankcijų taikymo.
69. Tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti Perkančiosios organizacijos
sprendimus ar veiksmus, pirmiausia turi pateikti pretenziją Perkančiajai organizacijai Viešųjų
pirkimų įstatymo V skyriuje nustatyta tvarka. Pretenzija turi būti pateikta CVP IS susirašinėjimo
priemonėmis. Perkančiosios organizacijos sprendimas, priimtas išnagrinėjus Tiekėjo pretenziją, gali
būti skundžiamas teismui Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje nustatyta tvarka.
70. Perkančioji organizacija nagrinėja tik tas Tiekėjų pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo
sutarties sudarymo dienos.
71. Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją Perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar
pareikšti ieškinį teismui (išskyrus ieškinį dėl pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia):
71.1. per 15 dienų nuo Perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą
sprendimą išsiuntimo Tiekėjams dienos;
71.2. per 10 dienų nuo paskelbimo apie Perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą
dienos, jeigu Viešųjų pirkimų įstatyme nėra reikalavimo raštu informuoti Tiekėjus apie
Perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus.
72. Jeigu Perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos
pretenzijos, Tiekėjas turi teisę pareikšti ieškinį Teismui per 15 dienų nuo tos dienos, kurią
Perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą pretenziją pateikusiam
Tiekėjui, suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams.
73. Tiekėjas turi teisę pareikšti ieškinį dėl pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia per 6
mėnesius nuo pirkimo sutarties sudarymo dienos.
74. Tais atvejais, kai Tiekėjui padaryta žala kildinama iš neteisėtų Perkančiosios
organizacijos veiksmų ar sprendimų, tačiau Viešųjų pirkimų įstatyme nenustatyta pareiga
Perkančiajai organizacijai raštu informuoti Tiekėjus arba paskelbti apie jos veiksmus ar sprendimus,
taikomi Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatyti ieškinio pareiškimo senaties terminai.
75. Perkančioji organizacija, gavusi pretenziją, nedelsdama sustabdo pirkimo procedūrą, kol
bus išnagrinėta ši pretenzija ir priimtas sprendimas. Perkančioji organizacija negali sudaryti pirkimo
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sutarties anksčiau negu po 15 dienų nuo rašytinio pranešimo apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo
pretenziją pateikusiam Tiekėjui, suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams
dienos.
76. Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti pretenziją ir priimti motyvuotą sprendimą ne
vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos, o apie priimtą sprendimą ne vėliau
kaip kitą darbo dieną raštu pranešti pretenziją pateikusiam Tiekėjui, suinteresuotiems kandidatams
ir suinteresuotiems dalyviams, taip pat juos informuoti apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros
terminų pasikeitimą.
77. Tiekėjas, pateikęs prašymą ar pareiškęs ieškinį teismui, privalo nedelsdamas, bet ne
vėliau kaip per 3 darbo dienas faksu (8-45) 43 99 95, elektroninėmis priemonėmis – el. pašto
adresas info@panevezioautobusai.lt ar pasirašytinai per kurjerį pateikti Perkančiajai organizacijai
prašymo ar ieškinio kopiją su priėmimo žyma ar kitais gavimo teisme įrodymais.
78. Perkančioji organizacija, gavusi Tiekėjo prašymo ar ieškinio teismui kopiją, negali
sudaryti pirkimo sutarties, kol nesibaigė atidėjimo terminas ar Viešųjų pirkimų įstatymo 94 1
straipsnio 2 dalyje, 951 straipsnio 3 dalies 3 punkte ir 951 straipsnio 4 dalies 3 punkte nurodyti
terminai ir kol Perkančioji organizacija negavo teismo pranešimo apie:
78.1. motyvuotą teismo nutartį, kuria atsisakoma priimti ieškinį;
78.2. motyvuotą teismo nutartį dėl Tiekėjo prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones
atmetimo, kai šis prašymas teisme buvo gautas iki ieškinio pareiškimo;
78.3. teismo rezoliuciją priimti ieškinį netaikant laikinųjų apsaugos priemonių.
79. Jeigu dėl Tiekėjo prašymo pateikimo ar ieškinio pareiškimo teismui pratęsiami anksčiau
Tiekėjams pranešti pirkimo procedūrų terminai, apie tai Perkančioji organizacija išsiunčia
Tiekėjams pranešimus ir nurodo terminų pratęsimo priežastis.
80. Perkančioji organizacija, sužinojusi apie teismo sprendimą dėl Tiekėjo prašymo ar
ieškinio, nedelsdama raštu informuoja suinteresuotus kandidatus ir suinteresuotus dalyvius apie
teismo priimtus sprendimus.
XI. SPRENDIMAS DĖL PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMO
81. Perkančioji organizacija sudaro pirkimo sutartį tik tada, kai išnagrinėjamos pasiūlymus
pateikusių Tiekėjų pretenzijos ir skundai, jeigu jų gauta, bet ne anksčiau kaip po 15 dienų nuo
pranešimo apie pasiūlymų eilę, laimėjusį pasiūlymą ir sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo
Tiekėjams dienos. Ši nuostata netaikoma, jei pasiūlymą pateikė vienas Tiekėjas.
82. Laimėjusiu pasiūlymas pripažįstamas Viešųjų pirkimų įstatymo bei šių konkurso sąlygų
nustatyta tvarka. Perkančioji organizacija, priėmusi sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo, apie šį
sprendimą nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas praneša kiekvienam pasiūlymą
pateikusiam Tiekėjui CVP IS susirašinėjimo priemonėmis. Tais atvejais kai pasiūlymą pateikė tik
vienas Tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo
atmestas pagal 64 punkto nuostatas. Tiekėjams, kurių pasiūlymai neįrašyti į šią eilę, kartu su
pranešimu apie pasiūlymų eilę pranešama ir apie jų pasiūlymų atmetimo priežastis. Jei bus
nuspręsta nesudaryti pirkimo sutarties, minėtame pranešime nurodomos tokio sprendimo priežastys.
83. Perkančioji organizacija, gavusi Tiekėjo, kurio pasiūlymas nebuvo atmestas, CVP IS
susirašinėjimo priemonėmis pateiktą prašymą, atsako nedelsdama, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo
prašymo gavimo dienos, nurodydama laimėjusio pasiūlymo charakteristikas ir santykinius
pranašumus (atsižvelgdama į pasirinktą pasiūlymų vertinimo kriterijų), dėl kurių šis pasiūlymas
buvo pripažintas geriausiu, taip pat šį pasiūlymą pateikusio dalyvio pavadinimą.
84. Perkančioji organizacija šių konkurso sąlygų 95 punkte nurodytu atveju negali teikti
informacijos, jei jos atskleidimas prieštarauja teisės aktams, kenkia visuomenės interesams,
teisėtiems Tiekėjų komerciniams interesams arba trukdo užtikrinti sąžiningą konkurenciją, taip pat
neteikiama tokia informacija, kurią Tiekėjas nurodė kaip konfidencialią.
85. Pirkimo sutartis sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigė atidėjimo terminas
(15 dienų laikotarpis nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo dienos). Atidėjimo
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terminas gali būti netaikomas, kai vienintelis suinteresuotas dalyvis yra tas, su kuriuo sudaroma
pirkimo sutartis.
86. Sudaryti pirkimo sutarties Tiekėjas kviečiamas CVP IS susirašinėjimo priemonėmis ir
jam nurodomas laikas, iki kada reikia atvykti sudaryti pirkimo sutarties. Konkursą laimėjęs Tiekėjas
privalo pasirašyti pirkimo sutartį per Perkančiosios organizacijos nurodytą terminą.
87. Jeigu Tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, pranešimu CVP IS
susirašinėjimo priemonėmis 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.
88. Sudariusi pirkimo sutartį Perkančioji organizacija nedelsdama, ne vėliau kaip per 5
darbo dienas po pirkimo sutarties sudarymo apie sutarties sudarymą paskelbia Viešųjų pirkimų
įstatymo nustatyta tvarka.

XII. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS SIŪLOMOS
ŠALIMS PASIRAŠYTI PIRKIMO SUTARTIES SALYGOS
89. Perkančioji organizacija sudaryti pirkimo sutartį siūlo tam Tiekėjui, kurio pasiūlymas
pripažintas laimėjusiu. Sudarant pirkimo sutartį negali būti keičiama laimėjusio Tiekėjo pasiūlymo
kaina ir pirkimo dokumentuose bei pasiūlyme nustatytos pirkimo sąlygos.
90. Pirkimo sutartyje, turi būti nustatyta:
90.1 sutarties šalių teisės ir pareigos;
90.2 perkamos prekės, paslaugos ar darbai, jeigu įmanoma, – tikslūs jų kiekiai;
90.3 kainodaros taisyklės, nustatytos pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės arba jos įgaliotos
institucijos patvirtintą metodiką;
90.4 atsiskaitoma kas mėnesį, per 30 d. nuo sąskaitos pateikimo datos;
90.5 prievolių įvykdymo terminai;
90.6 prievolių įvykdymo užtikrinimas;
90.7 ginčų sprendimo tvarka;
90.8 sutarties nutraukimo tvarka;
90.9 sutarties galiojimas;

91. Pasibaigus sutarties galiojimo laikui, nei vienai iš šalių nepareiškus noro nutraukti
sutartį, sutartis automatiškai pratęsiama dar du kartus 12 mėn. laikotarpiui. Sutarties pratęsimo
atveju bendras sutarties terminas negali būti ilgesnis kaip 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai.
92. Sutarčių valiuta – eurai.
XIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
93. Pirkimo procedūros, kurios neapibrėžtos šiose konkurso sąlygose, vykdomos
vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatomis.

UAB „Panevėžio autobusų parkas“ generalinis direktorius
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Rimantas Petukauskas

Atvirojo konkurso sąlygų

Priedas Nr. 1
AUTOMOBILINIO KURO (DYZELINO) TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas: Dyzelinis kuras.
2. Pirkimo būdas: Dyzelinis kuras įsigyjamas kreditinių kortelių pagalba
3. Preliminarus perkamų prekių kiekis per 36 mėnesius: dyzelinis kuras – apie 78.000
litrų. Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto automobilinių degalų kiekio, o
pirks pagal poreikį.
4. Tiekėjo turimos kolonėles: Vilniuje, Klaipėdoje, Alytuje, Kaune, Marijampolėje,
Panevėžyje ir Biržuose .
Techniniai reikalavimai ir sutarties sąlygos:
5. Tiekėjas privalo nemokamai išduoti perkančiai organizacijai mokėjimo kortelių kiekį
pagal perkančios organizacijos pateiktą poreikį - preliminarus kortelių kiekis 8 vnt.
6. Degalai bus įsigyjami tiekėjo degalinių tinkle (degalinėse dirbančiose visą parą, taip pat ir
poilsio bei švenčių dienomis, kuriose atsiskaitoma naudojant tiekėjo kreditines korteles).
7. Tiekėjas kartu su sąskaita faktūra turi Perkančiajai organizacijai pateikti nemokamai
kiekvienos Perkančiajai organizacijai išduotos kortelės ataskaitą, kurioje nurodomi įsigyti degalai ir
jų įsigyjimo vieta, data, jų kiekis, kaina, suma.
8. Tiekėjas išduoda naujas ir keičia susidėvėjusias mokėjimo korteles nemokamai.
9. Tuo atveju jei Perkančiosios organizacijos kortelės turėtojo kortelę pavogė ar ją pametė,
Tiekėjas turi kortelę užblokuoti 1 val. laikotarpyje nuo pranešimo gavimo.
10. Turi būti galimybė kiekvienai kortelei nustatyti dienos bei mėnesio limitą.
11. Jei Tiekėjas pasitelkia subtiekėją, tiekėjo ir subtiekėjo degalinėse turi būti atsiskaitoma
ta pačia kortele.
12. Tiekėjo siūlomos sąlygos bus taikomos visose jo turimo degalinių tinklo vietose.
13. Dyzelinis kuras turi atitikti LST EN 590:2009+AI:2010 reikalavimus arba lygiavertį
Europos Sąjungos valstybių narių nacionalinių standartizacijos institutų patvirtintą normatyvinį
dokumentą (cetaninis skaičius ne mažesnis kaip 51) (pateikiamas skenuotas dokumentas,
patvirtinantis Tiekėjo atitikimą nustatytam reikalavimui).
14. Perkamų prekių savybės: dyzelinis kuras – žieminis ir vasarinis (pagal sezoną).
15. Tiekėjo siūlomi degalai privalo atitikti Lietuvos Respublikoje vartojamų naftos produktų
privalomuosius kokybės rodiklių reikalavimus, kurie patvirtinti Lietuvos Respublikos energetikos
ministro, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro
2010 m. gruodžio 22d. įsakymu Nr,1-348/DI-1014/3-742 „Dėl Lietuvos Respublikoje vartojamų
naftos produktų, biodegalų ir skystojo kuro privalomųjų kokybės rodiklių patvirtinimo“ (su visais
papildymais ir pakeitimais).
16. Kartu su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti tai įrodančius atitikties, kokybės
deklaracijas ar sertifikatus.
17. Sutartis bus sudaroma 12 mėnesių laikotarpiui su galimybe ją pratęsti du kartus.
18. Tiekėjas sąskaitą faktūrą (kartu su nemokamomis kiekvienos Perkančiajai organizacijai
išduotos kortelės detaliomis degalų pirkimo ataskaitomis) už praėjusį mėnesį pateiktus degalus iki
einamojo mėnesio 5 dienos siunčia paštu: UAB „Panevėžio autobusų parkas“, J.Basanavičiaus 67,
Panevėžys ir el. paštu info@panevėžioautobusai.lt ir roma.m@panevėžioautobusai.lt , arba
suteikiama galimybė prisijungti prie Tiekėjo degalų pardavimo elektroninės sistemos.
21. Už praėjusį mėnesį įsigytus degalus Perkančioji organizacija apmoka pagal pateiktą
sąskaitą faktūrą iki einamojo mėnesio paskutinės kalendorinės dienos.
22. Skaičiuojant kainų vidurkį imamos kasos kainos, kurios atitinka kainos švieslentėje
nurodytą kainą prieš visas įmanomas (degalinėje suteikiamas) nuolaidas.
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23.Kainu pagrindimui pateikiamos kasos čekių kopijos arba patvirtinto finansinio
dokumento kopija, kuriame būtu pardavimo kaina, laikas ir vieta.
Trijų dienų (2017-04-17, 2017-04-18 ir 2017-04-19) prekių pardavimo vidutinės kainos Vilniaus miesto tiekėjo
degalinėse, esančiose nurodytose konkurso sąlygose, paskaičiavimo pavyzdys 12:00 val. (± 30 min.
Eil.
Degalinės adresas
Dyzelinas
Nr.
mieste
Kaina, EUR/l (su PVM)
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

2017-04-17
6

2

2017-04-18
7

Vidutinė kaina*:
*Vidutinė kaina (M) apskaičiuojama pagal formulę:

x1 + x2 + ..... + xn,

kur x dyzelino kaina (EUR/l su PVM);

M (x) = (x1 + x2 + ..... + xn) / n
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2017-04-19
8

Atvirojo konkurso sąlygų
2 priedas
KVALIFIKACIJOS DEKLARACIJOS FORMA
2017-__-__
AUTOMOBILINIO KURO PIRKIMAS
Tiekėjo pavadinimas ir kodas
(jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė,
nurodyti
visų
grupės
partnerių
pavadinimus)

Tiekėjo adresas
(jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė,
nurodyti visų grupės partnerių adresus)

Atsakingo asmens vardas ir pavardė
Telefono numeris
Fakso numeris
E. pašto adresas
Šiuo dokumentu deklaruojame, kad:

Eil.
Nr.

1.

Tiekėjo kvalifikacijos duomenys yra tokie:
Minimalūs kvalifikacijos reikalavimai
Tiekėjui

Atitiktis minimaliems kvalifikacijos
reikalavimams
(pildyti atitinka/neatitinka/netaikoma, kur
reikia, nurodyti reikšmes, pateikti nuorodas
į Tiekėjo kvalifikaciją įrodančius
dokumentus, pridėtus prie pasiūlymo)

Tiekėjas (fizinis asmuo) arba Tiekėjo
(juridinio asmens) 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), ir
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
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2.

3.

4.
5.

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 m. kovo 31 d.
Europos
Parlamento
ir
Tarybos
direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo
darbų, prekių ir paslaugų pirkimo
sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45
straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos
Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus
nusikaltimus.
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.
Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus,
susijusius su mokesčių, įskaitant
socialinio draudimo įmokas, mokėjimu
pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar
šalies,
kurioje
yra
perkančioji
organizacija, 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 teisę verstis ta veikla, kuri
reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti.
Tiekėjas turi įrodyti, kad sugeba tiekti
prekę,
kuri
atitinka
techninius
reikalavimus.

Man žinoma, jeigu Perkančioji organizacija nustatytų, jog pateikti duomenys yra neteisingi,
pasiūlymas nebus nagrinėjamas ir bus atmestas.
Man taip pat žinoma, jeigu Perkančioji organizacija nustatytų, jog pateikti duomenys yra
neteisingi arba pateikiami dokumentai yra suklastoti, ji gali kreiptis į teismą ir išieškoti padarytus
nuostolius.
_______________________
Dalyvis arba įgaliotas asmuo

________
parašas

__________________________
vardas ir pavardė
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Atvirojo konkurso sąlygų
3 priedas
PASIŪLYMO FORMA
2017-__-__
AUTOMOBILINIO KURO KOLONĖLĖSE PIRKIMAS
Tiekėjo pavadinimas ir kodas
(jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė,
nurodyti
visų
grupės
partnerių
pavadinimus)

Tiekėjo adresas
(jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė,
nurodyti visų grupės partnerių adresus)

Įgalioto asmens vardas ir pavardė
Telefono numeris
Fakso numeris
E. pašto adresas
Pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.
Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą.
Nurodome informaciją bei duomenis apie mūsų pasirengimą įvykdyti numatomą sudaryti pirkimo
sutartį.
Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu,
patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros ir elektroninėmis priemonėmis pateikti
duomenys yra teisingi.

1
Dyzelinas

2
LST EN
590, EN
590

3

201704-19*
6

7

8

9

Viso kaina su
nuolaida,
EUR (su PVM)
(3x9)

201704-18*
5

Kaina su nuolaida,
EUR/l (su PVM)
(7-8)

201704-17*
4

Nuolaida,
EUR/l (su PVM)

Trijų dienų prekių
pardavimo vidutinė kaina
visose tiekėjo degalinėse,
esančiose Vilniaus mieste,
12:00 val. (± 30 min.),
EUR/l (su PVM)

Trijų dienų kainų
vidurkis, EUR/l (su
PVM) (4+5+6) / 3

Orientacinis kiekis 12
mėn.,
litrais

Prekės pavadinimas

Standartai (Lietuvos,
tarptautiniai)

Mes siūlome šias prekes:

10

26000

IŠ VISO (pasiūlymo kaina):
PASTABOS:
1. Tiekėjo nurodytas nuolaidos dydis (8 skiltis) taikomas Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Marijampolės,
Alytaus bei Biržų miestų degalinėse.. Nuolaida yra pastovi ir nekeičiama visą sutarties galiojimo laikotarpį.
2. Pasiūlyme nurodytas kiekis yra orientacinis, todėl paskaičiuota bendra pasiūlymo kaina bus naudojama tik
pasiūlymams palyginti ir konkursą laimėjusiam dalyviui nustatyti;
3. Konkurso sąlygų 1 priedo priedėlyje tiekėjas privalo pateikti trijų dienų (2017-04-17, 2017-04-18 ir 2017-0419) prekių pardavimo vidutinės kainos prieš visas įmanomas (degalinėje suteikiamas) nuolaidas, Vilniaus
miesto tiekėjo degalinėse, paskaičiavimą 12:00 val. (± 30 min.), EUR/l (su PVM).

Bendra pasiūlymo kaina su PVM –
EUR.
Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro _____________EUR.
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Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų
savybės tokios:
Eil.Nr.
Prekių techniniai rodikliai
Rodiklių reikšmės

Į šią sumą įeina visos išlaidos (įskaitant pristatymo, draudimo, muito (jei toks yra),
pakrovimo, sumontavimo, garantinių įsipareigojimų ir visas kitas išlaidas) ir visi mokesčiai, taip
pat ir PVM (jei jis yra taikomas), kuris sudaro _____________ Lt.
Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui nereikia mokėti PVM mokesčio, jis
lentelės 7 ir 8 skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių nemoka PVM.

Eil.
Nr.

Eil.
Nr.

Informacija apie subtiekėjus:
Subtiekėjo pavadinimas ir
adresas

Sutarties dalis (apimtis litais, dalis procentais),
kuriai ketinama pasitelkti
subtiekėjus

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Pateiktų dokumentų pavadinimas

Dokumento
puslapių
skaičius

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (Perkančioji organizacija šios
informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims):
Eil.
Pateiktų dokumentų pavadinimas
Dokumento
Nr.
puslapių
skaičius

Užtikrindami pasiūlymo galiojimą pateikiame pirkimo dokumentuose nurodytą pasiūlymo
galiojimo užtikrinimą _______________________________________________________
(nurodyti garantijos duomenis – įstaigos pavadinimas, garantijos data, numeris)

Užtikrindami sutarties įvykdymą pateiksime pirkimo dokumentuose nurodytą sutarties
galiojimo užtikrinimą _____________________________________________________________
(nurodyti sutarties galiojimo užtikrinimą pateiksiančios įstaigos duomenis)

Tuo atveju, jei mūsų pasiūlymas laimės šį viešąjį pirkimą, įsipareigojame sutartyje
numatytas prekes pristatyti, sutartyje numatytomis sąlygomis.
Pasiūlymas galioja iki 2017____________________ d.
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__________________________
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos

__________

______________________

parašas

vardas ir pavardė
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Atvirojo konkurso sąlygų
3 priedas
(Tiekėjo deklaracijos formos 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 būdas)
nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties (tiekėjo ir kreditorių susitarimą tęsti tiekėjo veiklą, kai tiekėjas
prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti),
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 (profesinės
etikos, 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. Tiekėjas nėra baustas už leidimą dirbti nelegalų darbą, jeigu nuo administracinės nuobaudos
paskyrimo praėjo mažiau kaip vieni metai (kai tiekėjas fizinis asmuo), arba tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo,
nėra baustas už leidimą dirbti nelegaliai trečiųjų šalių piliečiams, jeigu nuo nuobaudos paskyrimo praėjo
mažiau kaip vieni metai.
3. Man žinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) 39 straipsnio 2 dalies 1
punktu, pateiktas pasiūlymas bus atmestas.
4. Tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.
5. Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildo kiekvienas ūkio
subjektas.

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų
pavadinimas)

(Parašas)

24

(Vardas ir pavardė)
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