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1. Bendroji dalis 

 

            1.1. Girdžių pagrindinė mokykla (toliau vadinama – perkančioji organizacija) vykdo kompiuterių, 

multimedijos (projektoriaus ) pirkimą (toliau vadinama - prekės) ir kviečia Jūsų įmonę pateikti pasiūlymą . 

      1.2. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, perkančiosios 

organizacijos pasitvirtintomis Girdžių pagrindinės mokyklos 2012 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. V- 70 (toliau 

vadinama – Taisyklės) ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau vadinama – CVP IS) 

paskelbtomis supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu 

(Žin., 2000, Nr. 74-2262) (toliau vadinama – Civilinis kodeksas), kitais viešuosius pirkimus 

reglamentuojančiais teisės aktais bei šiomis pirkimo sąlygomis. 

       1.3. Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Viešųjų pirkimų įstatyme ir Taisyklėse. 

1.4.  Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio 

pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų. Priimant sprendimus 

dėl konkurso sąlygų, vadovaujamasi racionalumo principu. 

       1.5. Pirkime turi teisę dalyvauti fiziniai asmenys, privatūs juridiniai asmenys, viešieji juridiniai 

asmenys, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupės. 

       1.6. Perkančioji organizacija nėra pridėtinės vertės mokesčio mokėtoja. 

       1.7. Pirkimas atliekamas apklausos būdu. 

        1.8. Tiesioginį ryšį su tiekėjais įpareigota palaikyti direktorės pavaduotoja ūkio reikalams Jūratė 

Jokubauskienė tel. 8 447 49975, mob. 8 675 05623 el.p. jokubauskiene@girdziai.lt 

 1.9. Procedūra gali būti nutraukta bet kuriuo metu, jei atsirado aplinkybių, kurių nebuvo 

galima numatyti. 

 

2. Pirkimo objektas 

 

2.1. Pirkimo objektas – nešiojami kompiuteriai -4 vnt., pelė -4 vnt., multimedija (projektorius ) 

Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ: 30200000 (Kompiuterinė įranga ir reikmenys). 

2.2. Perkamų kompiuterių ir multimedijos savybės ir charakteristikos nustatytos pateiktoje 

techninėje specifikacijoje 1 priede. 

  2.3. Įranga turi atitikti pirkimo sąlygų 1 priede Perkančiosios organizacijos nustatytus minimalius 

reikalaujamus parametrus. Tiekėjo pateikiama informacija turi įrodyti, kad siūloma įranga atitinka kokybės ir 

techninius reikalavimus, nurodytus konkurso sąlygų 1 priede. 

  2.4. Siūlomos prekės turi Lietuvoje galiojančius tokio tipo prekėms keliamus pagrindinius 

techninius, elektros energijos taupymo, ekologinius reikalavimus (patvirtinti Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 ) ir galiojančius standartus. Perkančioji 

organizacija turi teisę prašyti tai įrodančių dokumentų kopijų. 

  2.5. Tiekėjo, neatitinkančio nustatytų reikalavimų, pasiūlymas atmetamas. 

            2.6. Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskirstomas, todėl pasiūlymai turi būti teikiami visam 

nurodytam prekių kiekiui. Pirkimo sutartis bus sudaroma su vienu tiekėju. 
      2.7. Prekės turi būti pristatytos per 10 dienų nuo pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo dienos arba 

prekių užsakymo dienos. 

                   2.8. Tiekėjas garantinės priežiūros laikotarpiu privalo turėti galimybę pilnai atstatyti sugedusios 

techninės įrangos darbingumą arba įrangą pakeisti kita. 

  2.9. Garantinės priežiūros laikotarpiu tiekėjas turi garantuoti nemokamą reikalingų dalių tiekimą, 

nemokamus remonto darbus (garantinis remontas). 

  2.10. Garantinis remontas turi būti atliekamas per ne ilgesnį kaip 10 darbo dienų laikotarpį nuo 

kreipimosi atlikti šį remontą gavimo dienos. 

  2.11.Tiekėjas turi teikti konsultacijas eksploatuojant techninę įrangą, nurodyti garantinės priežiūros 

tvarką. 

 



3. Siūloma paslaugos kaina 

 

             3.1. Pasiūlyme nurodoma prekių kaina pateikiama litais, apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į 

kainos sudėtines dalis, į techninės specifikacijos reikalavimus ir pan.  

            3.2. Į prekių kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos Tiekėjo išlaidos.   

 

4. Pasiūlymo pateikimas 

 

4.1 Pasiūlymas tiekti prekes turi būti pateiktas elektroniniu būdu arba raštu iki 2014 m. lapkričio 19 

d. 11.00 val.  Pasiūlymai pateikti praleidus nurodytą terminą nebus vertinami.  

4.2. Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba. Jei atitinkami 

dokumentai yra išduoti kita kalba, turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. 

  4.3. Pasiūlymo pateikimo momentas yra pasiūlymo gavimo pirkėjo buveinėje data ir laikas.  

  4.4. Pasiūlymą  prašome išsiųsti elektroniniu pašto adresu:  

info@girdžiai.lt 

arba paštu adresu:  

Girdžių pagrindinė mokykla  

Ateities g. 15 Girdžiai Jurbarko rajonas 

arba faksu Nr.8 447 49975 

            4.5. Tiekėjas pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija laikoma konfidenciali. 

Informacija, kurios atskleidimas privalomas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, nebus laikoma 

konfidencialia. 

4.6. Pasiūlyme turi būti nurodytas jo galiojimo terminas. Pasiūlymas turi galioti 60 dienų nuo 

galutinio pasiūlymų pateikimo termino dienos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, 

kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose 

4.7. Pasiūlymą sudaro :  

      4.7.1. pasiūlymo forma , pasirašyta vadovo ar atsakingo asmens, 2 priedas; 

 

5.  Pasiūlymų vertinimas ir prekių tiekėjo atranka 

 

              5.1. Perkamų prekių Tiekėjas bus atrinktas pagal gautus Tiekėjų pasiūlymus elektroniniu būdu, raštu ar 

faksu. Pasiūlymų atrankos kriterijus – pasiūlyta mažiausia bendra prekių kaina.  

            5.2. Pateikdamas pasiūlymą Tiekėjas sutinka su šiomis pirkimo sąlygomis ir patvirtina, kad jo 

pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui. 

         

6. Laimėtojo paskelbimas ir sutarties pasirašymas 

 

      6.1. Laimėjusiu pasiūlymas pripažįstamas Viešųjų pirkimų įstatymo, Taisyklių bei šios apklausos 

sąlygų nustatyta tvarka. Perkančioji organizacija, priėmusi sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo, apie šį 

sprendimą nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu praneša dalyviui , laimėjusiam pasiūlymą. 

Jei bus nuspręsta nesudaryti pirkimo sutarties, minėtame pranešime nurodomos tokio sprendimo priežastys. 

      6.2. Perkančioji organizacija iki sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras. 

      6.3. Laimėjęs Tiekėjas privalo pasirašyti pirkimo sutartį per perkančiosios organizacijos nurodytą 

terminą. Pirkimo sutarčiai pasirašyti laikas gali būti nustatomas atskiru pranešimu arba nurodomas pranešime 

apie laimėjusį pasiūlymą. 

      6.4. Jeigu Tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu atsisako sudaryti pirkimo sutartį ar 

iki nurodyto laiko nepasirašo 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 yra pirmas po Tiekėjo, atsisakiusio 

sudaryti pirkimo sutartį. 

 

7. Svarbiausi sutarties duomenys 

 

      7.1. Pirkimo sutartis negali būti sudaroma, kol nesibaigė Viešųjų pirkimų įstatymo nustatytas 

sutarties sudarymo atidėjimo terminas, išskyrus : 



            7.1.1. kai vienintelis suinteresuotas dalyvis yra tas, su kuriuo sudaroma pirkimo sutartis, ir nėra 

suinteresuotų kandidatų; 

      7.2. Pirkimo sutarties projektas pridedamas šių pirkimo sąlygų 3 priede. Tiekėjo iniciatyva pirkimo 

sutartis negali būti keičiama. 

 

              PRIEDAI: 

       1. Techninė specifikacija, 1 priedas; 

 2. Pasiūlymo patekimo forma, 2 priedas 

       3. Sutarties projektas, 3 priedas; 

  

 

Maloniai prašome Jūsų pateikti detalų pasiūlymą.  

 

 

 

Direktorė                                                                                            Janė Pocienė 

 

 

 

 

             

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


