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DĖL PASIŪLYMO PATEIKIMO 

 

 

Kviečiame pateikti pasiūlymą dėl biokuro katilų (2x200 kW) įrengimo Jurbarko rajono Girdžių 

pagrindinės pagrindinėje mokykloje statybos ir montavimo darbams įsigyti. Kvietimo pateikti 

pasiūlymą konkurso sąlygos pridedamos (20 lapų). 

 

 

 

Direktorė                                                                                                 Janė Pocienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIOKURO KATILŲ (2x200 kW) ĮRENGIMO JURBARKO RAJONO GIRDŽIŲ 

PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE STATYBOS IR MONTAVIMO DARBŲ PIRKIMAS  
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1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

Jurbarko rajono Girdžių pagrindinė mokykla, įmonės kodas 190918272 (toliau vadinama 

perkančiąja organizacija) siekia įsigyti biokuro katilų (2x200 kW) įrengimo Jurbarko rajone Girdžių 

pagrindinėje mokykloje statybos ir montavimo darbus (BVPŽ kodas: 45251200-3; Katilinių 

statybos darbai), vykdant mažos vertės pirkimą apklausos būdu. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (Žin., 1996, Nr. 

84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179; 2010, Nr.25-1174; 2011, Nr. 123-5813) (toliau – 

Viešųjų pirkimų įstatymas), perkančiosios organizacijos pasitvirtintomis ir Centrinėje viešųjų 

pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) paskelbtomis supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklėmis, patvirtintomis Jurbarko rajono Girdžių pagrindinės mokyklos direktorės įsakymu 2015-

03-26 Nr. V-40 (toliau sąlygose vadinama Taisyklėmis), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu 

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

reglamentuojančiais teisės aktais bei šiomis konkurso sąlygomis. 

Pirkimas vykdomas, vadovaujantis Taisyklių 97.1.4 ir 100.1 punktais. 

Apie mažos vertės pirkimą, vykdomą apklausos būdu, CVP IS skelbiama nėra. 

Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo, 

proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų. Priimant sprendimus dėl 

konkurso sąlygų, vadovaujamasi racionalumo principu. 

Šio pirkimo tikslas – sudaryti viešąją darbų pirkimo-pardavimo sutartį, leidžiančią, remiantis 

Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 2 dalimi, perkančiajai organizacijai įsigyti biokuro katilų 

(2x200 kW) įrengimo Jurbarko rajono Girdžių pagrindinėje mokykloje statybos ir montavimo 

darbus, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. 

Perkančiosios organizacijos kontaktinis asmuo yra: Jūratė Jokubauskienė 

 Tel. Nr.: (8 447 49975; 8 675 05 623 Faks. Nr.: (8 447 49975; elektroninis paštas: info@girdziai.lt 

jokubauskiene@girdziai.lt 

2. PIRKIMO OBJEKTAS 

Perkančiosios organizacijos perkamus biokuro katilų (2x200 kW) įrengimo Jurbarko rajono Girdžių 

pagrindinėje mokykloje statybos ir montavimo darbus (toliau - darbai) sudaro: 

 Dviejų biokuro katilų (2x200 kW), katilinės įrangos ir kuro sandėlio statybos ir montavimo 

darbai. 

Reikalavimai darbams apibūdinami prie šių konkurso sąlygų pridedamoje techninėje specifikacijoje 

(2 priedas). 

Darbai turi būti atlikti ne vėliau kaip per 6 mėnesius, nuo katilų su priklausiniais pristatymo dienos. 

Sutartis galioja vienerius metus nuo jos pasirašymo dienos. Sutartis gali būti pratęsta du kartus bet 

ne ilgiau kaip po 6 mėnesius. 

Darbų atlikimo vieta – Ateities g. 15, Girdžių k., Girdžių sen. Jurbarko rajonas. 

3. MINIMALŪS KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI TIEKĖJUI 

Perkančioji organizacija, norėdama išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus 

įvykdyti šio viešojo pirkimo sąlygas, nustato tiekėjų minimalius kvalifikacijos reikalavimus. 

mailto:info@girdziai.lt


Tiekėjo, neatitikusio nurodytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų, arba perkančiosios 

organizacijos prašymu, nepatikslinusio pateiktų netikslių ir neišsamių duomenų apie savo 

kvalifikaciją, pasiūlymas atmetamas.  

Tiekėjas privalo atitikti šiuos minimalius kvalifikacinius reikalavimus ir pateikti tokius jo atitikimą 

kvalifikaciniams reikalavimams įrodančius dokumentus (arba, jei tiekėjas negali pateikti 

reikalaujamų dokumentų, jis gali pateikti kitus, perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus, 

kurie patvirtintų, kad tiekėjo kvalifikacija atitinka keliamus reikalavimus): 

1 lentelė. Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai 

Eil. 

Nr. 

Kvalifikacijos reikalavimai Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys 

dokumentai 

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 neišnykusio ar 

nepanaikinto teistumo, 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, dėl kitų valstybių tiekėjų 

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. 

Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos 

ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų 

ministerijos ar 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 pasiūlymų pateikimo termino 

pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, 

tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei 

pasiūlymų pateikimo terminas, toks 

dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra 

priimtinas. 

 

 

2 Tiekėjas nėra baustas už leidimą dirbti 

nelegalų darbą. Tiekėjas laikomas baustu, 

jeigu nuo administracinės nuobaudos 

paskyrimo praėjo mažiau kaip vieni 

metai, arba tiekėjas, kuris yra fizinis 

Tiekėjo deklaracija (konkurso sąlygų 4 

priedas).  

 



asmuo, turi neišnykusį ar nepanaikintą 

teistumą, arba dėl tiekėjo, kuris yra 

juridinis asmuo, per pastaruosius 5 metus 

yra įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo 

nuosprendis. 

3. Tiekėjas turi teisę verstis ta ūkine veikla, 

kuri reikalinga pirkimo sutarčiai vykdyti. 

 

 

Tiekėjo (juridinio asmens) registravimo 

pažymėjimo ir įstatų tinkamai patvirtintos 

kopijos ar kiti dokumentai, patvirtinantys 

tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla arba 

atitinkamos užsienio šalies institucijos 

(profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės 

įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra 

nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas 

registruotas) išduotas dokumentas (originalas 

arba tinkamai patvirtinta kopija) ar priesaikos 

deklaracija, liudijanti tiekėjo teisę verstis 

atitinkama veikla. 

 

2 lentelė. Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai 

Eil. 

Nr. 
Kvalifikacijos reikalavimai 

Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys 

dokumentai 

4. Tiekėjas yra įvykdęs bent vieną biokuro 

katilinių (katilinės), kurių (kurios) 

projektinė šilumą generuojanti galia ne 

mažesnė kaip 0,15 MW statybos ir 

montavimo darbų sutartį. 

Pateikti šiame punkte nurodytų sutarčių 

sąrašą, patvirtintą tiekėjo vadovo ar jo įgalioto 

asmens. Sąraše nurodoma: sutarties data, 

darbų objekto pavadinimas, biokuru 

kūrenamos katilinės projektinė šilumą 

generuojanti galia, užsakovo identifikavimo 

duomenys. 

*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 (pateikiama atitinkamo dokumento skaitmeninė kopija); 

2) užsienio valstybių tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai legalizuojami vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma 

(Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 118-4477) ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio 

valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo (Žin., 1997, Nr. 68-1699). 

Vietoj 1 lentelės 1 ir 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 dokumento kopiją. Perkančioji 

organizacija turi teisę paprašyti tiekėjo, kad jis pristatytų pažymos originalą. 

Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių konkurso sąlygų 1-3 punktuose nustatytus 

kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas ūkio subjektų 

grupės narys atskirai, o šių konkurso sąlygų 4 punkte nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi 

atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus bent vienas ūkio subjektų grupės narys arba subtiekėjas 

arba visi ūkio subjektų grupės nariai kartu.  

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=41770&b=


Jei tiekėjas numato dalį darbų perduoti vykdyti subrangovams, pasiūlymo formoje (konkurso sąlygų 

1 priedas) turi būti nurodyti subrangovų pavadinimai ir darbų pavadinimai, kuriems atlikti ketinama 

pasitelkti subrangovus bei pateikti tai patvirtinančius, subtiekėją įpareigojančius, dokumentus 

(subrangos sutarties kopiją arba kitą subtiekėją įpareigojantį dokumentą). 

Subrangovas turi turėti teisę verstis ta ūkine veikla, kuri reikalinga tiems darbams, kuriuos 

subrangos būdu tiekėjas perduoda subrangovui vykdyti. Subrangovas turi pateikti Lietuvos 

Respublikos Aplinkos ministerijos arba kitos kompetentingos institucijos išduotą atestatą, 

suteikiantį teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga tiems darbams, kuriuos subrangos būdu tiekėjas 

perduoda subrangovui vykdyti, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos 

tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje 

subrangovas registruotas) išduotą dokumentą ar priesaikos deklaraciją, liudijančius subrangovo 

teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga tiems darbams, kuriuos subrangos būdu tiekėjas perduoda 

subrangovui vykdyti.  

Tiekėjas, keisti darbų pirkimo sutartyje nurodytus subrangovus, gali tik gavęs raštišką 

Perkančiosios organizacijos sutikimą. Nauji subrangovai turi atitikti šio konkurso sąlygose 

nustatytus reikalavimus.  

Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą 

informaciją, kurią Perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. 

Pavienis dalyvis/jungtinės veiklos dalyvio kiekvienas partneris privalo pateikti Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatytos formos tiekėjo sąžiningumo deklaraciją 

apie tai, kad jis nedavė ir neketina duoti Komisijos nariams, ekspertams, Perkančiosios 

organizacijos (įgaliotosios organizacijos) vadovams, valstybės tarnautojams (darbuotojams) ar kitų 

tiekėjų atstovams pinigų, dovanų, nesuteikė jokių paslaugų ar kitokio atlygio už sudarytas ar 

nesudarytas sąlygas, susijusias su palankiais veiksmais laimėti pirkimus; su kokiais ūkio subjektais 

tiekėjas yra susijęs Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 12 dalyje nustatytais 

būdais, ir patvirtinama, kad jeigu vienas ar keli iš jo nurodytų ūkio subjektų, su kuriais jis yra 

susijęs, dalyvauja Pirkime ir pateikia savarankišką pasiūlymą (pasiūlymus), tiekėjas šiame Pirkime 

veikia nepriklausomai nuo jų ir jie laikytini konkurentais; kad tiekėjas nedalyvauja Lietuvos 

Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnyje nurodytuose draudžiamuose susitarimuose ir 

susitarimuose, pažeidžiančiuose Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nurodytus principus 

(konkurso sąlygų 3 priedas).  

 

4. ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE 

Jei Pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį arba 

tinkamai patvirtintą jos kopiją. 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). 



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. 

5. PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS 

Perkančioji organizacija nereikalauja pasiūlymo galiojimo užtikrinimo. 

6. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS, ATŠAUKIMAS 

Pateikdamas pasiūlymą, tiekėjas sutinka su šiomis Konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo 

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

Pasiūlymą prašome išsiųsti elektroniniu pašto adresu : info@girdziai.lt pasirašytas tiekėjo arba jo 

įgalioto asmens. 

Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2015 m. birželio mėn. 02 d. 14 val. 00 min. lietuvių kalba. 

Vėliau gauti pasiūlymai nebus nagrinėjami ir vertinami. 

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

yra išduoti kita kalba, turi būti pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą. Tinkamai 

patvirtintas vertimas – tai vertimas patvirtintas vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu.  

Pasiūlymą sudaro tiekėjo arba jo įgalioto asmens parašu pasirašytų dokumentų visuma: 

1. pasiūlymo forma, parengta pagal šių konkurso sąlygų 1 priedą; 

2. konkurso sąlygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiantys 

dokumentai, tarp jų Tiekėjo deklaracija, užpildyta pagal šių konkurso sąlygų 4 priede pateiktą 

formą. Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, šią deklaraciją užpildo ir pasiūlyme pateikia 

kiekvienas ūkio subjektų grupės narys bei subtiekėjas; 

3. jungtinės veiklos sutartis (jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė); 

4. Tiekėjo sąžiningumo deklaracija, parengta pagal šių konkurso sąlygų 3 priedą, kurios forma 

patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 4-706. 

Deklaracijos formos patalpintos Viešųjų pirkimų tarnybos tinklalapyje www.vpt.lt skilties „Teisinė 

informacija“ dalies „Dokumentų formos“ skyrelyje „Tiekėjo sąžiningumo deklaracijos forma“. 

Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, šią deklaraciją užpildo ir pasiūlyme pateikia kiekvienas 

ūkio subjektų grupės narys bei subtiekėjas; 

5. kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai. 

Tiekėjas kainos pasiūlymą privalo pateikti pagal šių konkurso sąlygų 1 priede pateiktą formą. Į 

pateiktą kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, susijusios su būsimos 

sutarties vykdymu. 

Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jei 

tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant 

kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.  

Tiekėjo prašymu perkančioji organizacija nedelsdama pateikia rašytinį patvirtinimą, kad pasiūlymas 

yra gautas, ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę.  

mailto:info@girdziai.lt


Pasiūlyme turi būti nurodytas jo galiojimo terminas. Pasiūlymas turi galioti ne mažiau kaip 30 

kalendorinių dienų. Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, perkančioji organizacija turi teisę 

prašyti, kad tiekėjas pratęstų jo galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. 

7. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS 

Konkurso sąlygos gali būti paaiškinamos, patikslinamos tiekėjų iniciatyva, raštu kreipiantis į 

perkančiąją organizaciją. Prašymai paaiškinti Konkurso sąlygas gali būti pateikiami perkančiajai 

organizacijai elektroniniu paštu: info@girdziai.lt arba faksu Nr. (8 447) 49975, ne vėliau kaip 

likus 3 darbo dienoms iki pasiūlymo pateikimo termino. Tiekėjas turėtų būti aktyvus ir pateikti 

klausimus ar paprašyti paaiškinti konkurso sąlygas iš karto jas išanalizavęs, atsižvelgdamas į tai, 

kad, pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, pasiūlymo turinio keisti nebus galima.  

Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva 

paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas.  

Atsakydama į kiekvieną tiekėjo raštu pateiktą prašymą paaiškinti konkurso sąlygas, jeigu jis buvo 

pateiktas ne vėliau kaip likus 3 darbo dienom iki pasiūlymo pateikimo termino, arba aiškindama, 

tikslindama Konkurso sąlygas savo iniciatyva, perkančioji organizacija turi paaiškinimus, 

patikslinimus pateikti tiekėjams raštu ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki pasiūlymo pateikimo 

termino. Į laiku gautą prašymą paaiškinti konkurso sąlygas perkančioji organizacija atsako ne vėliau 

kaip per 2 darbo dienas. 

8. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS, VERTINIMAS, JEI YRA – PASIŪLYMO ATMETIMO 

PRIEŽASTYS 

Pateiktas pasiūlymas nagrinėjamas ir vertinamas Taisyklių VIII skyriuje nustatyta tvarka, 

konfidencialiai, nedalyvaujant pasiūlymus pateikusiems tiekėjams ar jų atstovams. 

Viešojo pirkimo komisija tikrina tiekėjų pasiūlymuose pateiktų kvalifikacijos duomenų atitiktį 

konkurso sąlygose nustatytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams. Jeigu viešojo pirkimo 

komisija nustato, kad tiekėjo pateikti kvalifikacijos duomenys yra neišsamūs arba netikslūs, jis 

privalo prašyti tiekėjo juos papildyti arba paaiškinti per viešojo pirkimo komisijos nurodytą 

terminą. Jeigu viešojo pirkimo komisijos prašymu tiekėjas nepatikslino pateiktų netikslių ir 

neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją, viešojo pirkimo komisija pasiūlymą atmeta. 

Viešojo pirkimo komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio tiekėjo minimalių 

kvalifikacijos duomenų atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams ir kiekvienam iš jų 

praneša apie šio patikrinimo rezultatus. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie 

tiekėjai, kurių kvalifikacijos duomenys atitinka perkančiosios organizacijos keliamus reikalavimus. 

Perkančioji organizacija turi teisę atlikti bet kurios tiekėjo pasiūlyme esančios informacijos 

patikrinimą, remdamasi trečiosiomis šalimis, jei mano, kad tai reikalinga pasiūlymo nagrinėjimo ir 

vertinimo tikslais. 

Vertindama pasiūlymą, perkančioji organizacija patikrina pasiūlymą, nustatydama:  

 ar atitinka minimalius kvalifikacinius reikalavimus; 

 ar atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus;  

 ar pasiūlyme teisingai apskaičiuota pasiūlymo kaina; ar nebuvo pasiūlyta per didelė, 

perkančiajai organizacijai nepriimtina, kaina; ar nebuvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir 

nepagrįsta kaina. 



Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais.  

Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų. 

9. PASIŪLYMŲ EILĖ, LAIMĖTOJAS IR SPRENDIMAS DĖL PIRKIMO SUTARTIES 

SUDARYMO 

Perkančioji organizacija, norėdama priimti sprendimą sudaryti sutartį, turi pagal šiose sąlygose 

nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką nedelsdama įvertinti dalyvių pasiūlymus. Išnagrinėjusi, 

įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, komisija nustato pasiūlymų eilę ir laimėjusį 

pasiūlymą. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi kainos didėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų 

yra vienodos kainos, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio 

pasiūlymas įregistruotas anksčiausiai. Pasiūlymų eilė nenustatoma, jei buvo gautas tik vienas 

pasiūlymas. 

Perkančioji organizacija 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. 

Perkančioji organizacija sudaryti pirkimo sutartį siūlo tam dalyviui, kurio pasiūlymas pripažintas 

laimėjusiu. Dalyvis sudaryti pirkimo sutarties kviečiamas raštu ir jam nurodomas laikas, iki kada jis 

turi pasirašyti pirkimo sutartį. Konkursą laimėjęs dalyvis privalo pasirašyti pirkimo sutartį per 

perkančiosios organizacijos nurodytą terminą. Pirkimo sutarčiai pasirašyti laikas gali būti 

nustatomas atskiru pranešimu arba nurodomas pranešime apie laimėjusį pasiūlymą. 

Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, pranešimu 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. 

10. PRETENZIJŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA 

Tiekėjo pretenzijos ir skundai nagrinėjami Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje nustatyta tvarka. 

11. KITA INFORMACIJA 

Pažymime, jog sudarant sutartį, laimėjusio tiekėjo pasiūlyme nurodyta kaina kisti negali. 

Kainos apskaičiavimo būdas – fiksuota kaina. 

Tais atvejais, jei įstatymais bus pakeisti tiesiogiai su kaina susiję mokesčiai ar įvesti nauji, ji bus 

keičiama atitinkama dalimi, atsižvelgiant į kainos sudėtyje esančio mokesčio dalį pridedant naują 

mokestį. Toks kainų perskaičiavimas turi būti įforminamas Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų 

įstatymo numatyta tvarka. 

Atsiskaitoma už atliktus darbus bus dalimis, pasirašius darbų priėmimo-perdavimo aktą, per 30 

kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos. 

 

 

 



Konkurso sąlygų 1 priedas 

PASIŪLYMAS 

DĖL BIOKURO KATILŲ (2X200 KW) ĮRENGIMO JURBARKO RAJONO GIRDŽIŲ 

PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE STATYBOS IR MONTAVIMO DARBŲ PIRKIMO 

 

2015-______ Nr.______ 

_____________ 

(Sudarymo vieta) 

 

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio 

subjektų grupė, surašomi visi dalyvių 

pavadinimai/ 

 

Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų 

grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ 

 

Juridinio asmens kodas  

PVM mokėtojo kodas  

Įmonės vadovo pareigos, vardas ir pavardė  

Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas 

ir pavardė 

 

Telefono numeris  

Fakso numeris  

El. pašto adresas  

Banko pavadinimas  

Banko kodas  

Atsiskaitomoji sąskaita  

 

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis šio pirkimo sąlygomis, nustatytomis: 

1) konkurso sąlygose dėl biokuro katilų (2x200 kW) įrengimo Jurbarko rajono Girdžių 

pagrindinės pagrindinėje mokykloje statybos ir montavimo darbų pirkimo. 

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose). 

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus. Mes 

siūlome šiuos darbus : 

Eil. 

Nr. 

Darbų pavadinimas Kaina be PVM 

Eur 

PVM 

Eur 

Kaina su PVM 

Eur 

1. Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai 

1.1.  Kuro sandėlis    

1.2 Montavimo darbai ir medžiagos    

 

2. Įranga, įrenginiai ir kt. turtas 

2.1. Kamino įranga    

2.2. Kuro sandėlio ir kuro    



Eil. 

Nr. 

Darbų pavadinimas Kaina be PVM 

Eur 

PVM 

Eur 

Kaina su PVM 

Eur 

transportavimo iki katilų įranga 

2.3. Bendra elektros ir automatikos 

įranga 

   

2.4. Vamzdynai įrenginių prijungimui    

3. Paslaugos 

3.1. Įrenginių paleidimas derinimas ir 

priežiūra 

   

Iš viso:    

 

Bendra pasiūlymo kaina su PVM - ________________ Eur. (suma žodžiais). 

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro _________ eur. 

(suma žodžiais). 

 

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės 

PVM skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka. 

 

Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subtiekėjus: 

Eil.

Nr. 

Subtiekėjo pavadinimas, įsipareigojimai bei įsipareigojimų dalis, vykdant sutartį 

1.  

Pastaba: pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai. 

 

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:  

Eil.

Nr. 

Pateikto dokumento pavadinimas Pasiūlymo lapo numeris 

1.   

Pastaba: pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Konfidencialia informacija nelaikoma tokia 

informacija, kurią, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 31 straipsniu privalu viešai skelbti. 

 

Pasiūlymas galioja iki ________________________ 

 

      

 

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens 

pareigų pavadinimas) 

 (Parašas)   (Vardas ir pavardė)   



 

 

 

 

Konkurso sąlygų 2 priedas 

PROJEKTO  

 

BIOKURO KATILŲ (2x200 k W) ĮRENGIMAS JURBARKO RAJONO 

GIRDŽIŲ PAGRINDINĖS PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE  

 

STATYBOS IR MONTAVIMO DARBŲ PIRKIMO  

 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Objektas 

Jurbarko rajono Girdžių pagrindinė mokykla planuoja įgyvendinti projektą „Atsinaujinančių 

energijos šaltinių panaudojimas Jurbarko rajono Girdžių pagrindinės mokyklos šildymo sistemos 

modernizavimui“. Projektą ketinama įgyvendinti gavus paramą iš Lietuvos aplinkos apsaugos 

investicijų fondo pagal šio fondo administruojamą Klimato kaitos specialiosios programos lėšų.  

Projekto įgyvendinimui perkami biokuro katilų (2x200 kW) statybos ir montavimo darbai. 

Katilinės statybos  ir montavimo darbų tiekėjas  (toliau – Tiekėjas) turės atlikti projekto 

įgyvendinimo metu numatytus darbus pagal Perkančiosios organizacijos pateiktą, parengtą techninį 

projektą: 

1. Atlikti biokuro katilų (2x200 k W) katilinės įrangos ir kuro sandėlio statybos ir 

montavimo darbus. 

 

1. Informacija apie Perkančiąją organizaciją 

Jurbarko rajono Girdžių pagrindinė mokykla.  

Mokyklos adresas: Ateities g. 15, LT-74254, Girdžių k., Girdžių sen. Jurbarko rajonas. 

Pagrindinė pirkėjo veikla – savivaldybės biudžetinė įstaiga. 

Įstaigos vadovas - mokyklos  direktorius  Janė Pocienė  tel.: 8 447 49718; 8 612 97251  

 

2. Esama situacija 

Šiuo metu Jurbarko r. Girdžių pagrindinės mokyklos šildymas vykdomas kūrenant skystą kurą 

– šildymui skirtą dyzeliną. Nors su rimtomis funkcinėmis tokios šildymo sistemos problemomis 

mokykla nesusiduria, tačiau pastebimos neigiamos šildymui skirto dyzelino naudojimo pasekmės 

t.y. didėjanti dyzelino kaina, neigiamos kuro, tokio kaip dyzelinas, naudojimo pasekmės aplinkai. 

 

3. Projekto tikslai  

Projekto įgyvendinimo tikslai: 

- pakeisti katilinėje kūrenamą dyzeliną biokuru; 

- sumažinti šildymo sezono metu patiriamas išlaidas pastatų šildymui ir automatizuoti šilumos 

gamybos procesą. 

 

4. Projekto darbų apimtis 

Reikalingi atlikti darbai apima visus rangos, įrangos sumontavimo bei kitus darbus, kurie būtini 

tinkamam šilumos gamybos proceso ir katilinės eksploatacijos užtikrinimui. Tiekėjas privalo atlikti 

visus statybos ir montavimo darbus ir pateikti visas medžiagas ir įrenginius, atlikti visus reikalingus 

patikrinimus ir bandymus bei perduoti darbų rezultatą ir atitinkamą dokumentaciją katilinės statybą 

prižiūrinčioms ir kontroliuojančioms valstybės institucijoms. 

 

Projekto įgyvendinimo vieta – Ateities g. 15, LT-74254, Girdžių k., Girdžių sen. Jurbarko raj. 

 

Planuojamas darbų įvykdymo terminas – 2015-11-01 nuo katilų su priklausiniais pristatymo 

dienos. 

Sutarties galiojimas - Sutartis galioja vienerius metus nuo jos pasirašymo dienos. Sutartis gali 

būti pratęsta du kartus bet ne ilgiau kaip po 6 mėnesius. 

 



  

Planuojama, jog vietoje dabar veikiančio, žemu šilumos efektyvumu pasižyminčio skystojo kuro 

katilo, bus pastatyti 2 nauji katilai, kurių maksimalus galingumas po 200 kW su visais priklausiniais 

ir integruotu ekonomaizeriu. 

Planuojama rengti katilinė kaskadinė. Katilų galingumas siūlomas pagal mokyklos energetinius 

poreikius ir atsižvelgiant į katilinės planuojamą darbo režimą. Tai maksimalus momentinis 

galingumas. Katilinės automatika valdys kaskadu sujungus katilus ir abu katilai nemažą sezono 

laikotarpį dirbs po vieną. 

Tiekėjas atlieka visus reikalingus statybos ir montavimo darbus. Įrengiama automatizuota 

biokuro granulėmis arba kitos rūšies biokuru tinkama kūrenti biokuro katilinė su katilu ir visais jam 

skirtais priklausiniais bei automatizavimo įranga. Pilnas katilinės automatizavimas apima 

automatines kuro tiekimo sistemas bei efektyvaus katilų veikimo ir šilumos tiekimo valdymo 

sistemas. Planuojama katilinės galia siekia 2x200 kW. 

 Katilinėje projektuojami cirkuliaciniai siurbliai, katilinės technologinis vamzdynas, reikiama 

uždaromoji bei reguliavimo armatūra ir kt. Projektuojami termofikacinio tinklo vandens siurbliai 

turi būti parinkti didžiausio šilumos poreikio tenkinimui. Vidaus vamzdynai ir kita įranga 

numatoma izoliuoti šilumine izoliacija. Dūmų šalinimui iš katilų projektuojamas naujas kaminas.  

Numatomas kuro sandėlis turi būti atskirtas nuo katilinės patalpos ugniasienėmis. Taip pat kuro 

transporteriai automatizuotam kuro padavimui į katilų pakurą iš katilų kuro talpos. 

Katilinėje numatomos pilnai automatizuotos valdymo sistemos ir valdymo pultas bei kiti 

reikalingi elektrotechniniai įrenginiai. Numatomos kompleksinės priešgaisrinės apsaugos sistemos 

atitinkančios galiojančius reikalavimus ir normas. Pagal poreikį atnaujinamos katilinės patalpų 

šildymo ir ventiliacijos sistemos užtikrinant atitikimą Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų, 

taisyklių ir standartų reikalavimams. 

 

Prieš atliekant katilinės įrangos montavimo darbus, statybos vietoje demontuojamos esamos 

inžinerinės sistemos, kurios projekto įgyvendinimo metu bus atnaujinamos. Montuojami šilumos 

gamybos įrenginiai, automatinės kuro tiekimo sistemos, reikalingos vamzdynų atšakos, automatinio 

reguliavimo, atidarymo/uždarymo vožtuvai, siurbliai ir kita reikalinga įranga. Įrengiama pelenų 

sandėliavimo talpa. 

Atliekami pilnai automatizuotos valdymo sistemos ir valdymo pulto įrengimo darbai, 

sumontuojami elektrotechniniai įrenginiai. Atliekami jėgos, valdymo kabelių ir kitos įrangos 

montavimo darbai, prijungiant naują katilinę prie esamų elektros tinklų. Įrengiamos projekte 

numatytos kompleksinės priešgaisrinės apsaugos sistemos atitinkančios galiojančius reikalavimus ir 

normas. 

Tiekėjas privalo užtikrinti, kad paleidimo/derinimo metu pagal technines sąlygas atlikti 

darbai, patiekti bei sumontuoti vamzdynai ir įrengimai užtikrins garantinius parametrus.  

Po montavimo darbų atlikimo turi būti atliekami įrangos paleidimo ir derinimo darbai, bei 

bandomoji eksploatacija. Atlikus bandomąją eksploataciją, objektas priduodamas Perkančiajai 

organizacijai ir valstybinėms institucijoms. 

Atlikus statybos ir montavimo darbus atstatomos dangos, atliekami atstatomieji gerbūvio 

darbai. 

Visi statybos/montavimo darbai atliekami pagal parengtą techninį projektą. 

 

5. Techniniai reikalavimai katilinės ir susijusių inžinerinių 

statinių statybai\ 

Detalūs techniniai reikalavimai biokuro katilinės modernizavimui remsis projekto 

sprendiniais, kurie bus priimti derinant su Perkančiąja organizacija. 

Tiekiami šilumos gamybos ir pagalbiniai įrenginiai turi būti pagaminti laikantis ES 

standartų, techninių reglamentų ir direktyvų. Įrangos aprašymai ir licencinė dokumentacija turi būti 

pateikiama kartu su įranga. Visa tiekiama įranga turi būti sertifikuota LR ar ES. Į tiekimo apimtį turi 



būti įtraukti visi specialūs įrankiai ir speciali įranga, reikalinga katilinės bei šilumos tiekimo tinklų 

sumontavimui, eksploatavimui ir techninei priežiūrai. 

 

 

6. Bendrieji reikalavimai 

Tiekėjas turi pateikti visus įrenginius ir medžiagas, atlikti visus darbus ir suteikti visas 

paslaugas, reikalingas katilinės statybai pagal parengtą techninį projektą, pirkimų dokumentacijos ir 

teisės aktų reikalavimus. Jei pateiktuose dokumentuose yra prieštaravimų ar nesutapimų dėl 

rodiklių, dydžių ir pan. - būtina vadovautis griežtesniu ar aukštesniu kokybine ar kiekybine prasme 

parametru, priešingu atveju - bet koks keitimas turi būti suderintas su Perkančiąja organizacija. 

Į Tiekėjo pareigas įeina ir statybos įranga, atsargos, medžiagos ir įtaisai, transportavimas 

(įskaitant iškrovimą ir pervežimą į darbų vietą, iš darbų vietos ir darbų vietoje), saugojimas ir 

reikiama infrastruktūra Tiekėjo pasamdytiems darbuotojams. 

Parenkant katilinėje numatomos montuoti įrangos komponentus, pirmenybė turi būti 

teikiama standartizuotoms dalims, siekiant palengvinti eksploatavimą ir techninę priežiūrą bei 

apriboti atsarginių dalių atsargų poreikį. 

Turi būti užtikrinta galimybė eksploatuoti ir (arba) tikrinti visus katilinėje įrengtų sistemų 

komponentus bei atlikti jų techninę priežiūrą, nenaudojant laikinų kopėčių, stelažų ir pan. Visi 

energetinių srautų matavimo taškai, visi slėgio matavimo linijų ventiliai ir visa vietinė matavimo 

įranga turi būti įrengta tokiu būdu, kad ją būtų galima aptarnauti. 

 

 

6.1 Techninė dokumentacija ir brėžiniai 

Atliekant statybos ir montavimo darbus, techninė dokumentacija turi būti teikiama visų 

įrenginių montavimo metu. Dokumentacija turi įrodyti, kad medžiagos, darbai, bandymai ir t.t. 

vykdomi pagal visus institucijų reikalavimus, specifikacijas, techninius reglamentus ir standartus, 

kurie sudaro dalį pirkimo dokumentų, suderintų su Perkančiąja organizacija. Reikalingą 

dokumentaciją turi sudaryti kituose šios specifikacijos skyriuose įvardinta dokumentacija, tačiau ja 

neapsiribojant. 

Tiekėjo dokumentacija (sertifikatai, pasai, eksploatavimo instrukcijos) apie įrenginius ir 

medžiagas turi atitikti šios specifikacijos ir bendrai taikomus reikalavimus. Tiekėjo dokumentacija 

apie panaudotas  medžiagas turi būti su patvirtinančiais dokumentais, t.y. medžiagų bandymo 

aktais, sertifikatais, pagal nurodytą sertifikavimo lygį. 

Tiekėjas atsako už visų statybos ir montavimo dokumentų (suvirinimo procedūros ir 

ataskaitos, vamzdynų registracija, hidraulinio bandymo ir hermetiškumo bandymo ataskaitos, kitos 

kokybės kontrolės ataskaitos, išpildomieji brėžiniai ir dokumentai) paruošimą ir surinkimą. 

 

 

6.2 Komponentų ženklinimas 

 Tiekėjas turi užtikrinti visos tiekiamos įrangos komponentų paženklinimą išliekančiomis 

žymomis. Ženklinimas turi būti užbaigtas iki įrenginių eksploatacijos pradžios.   

 Ant kiekvieno atskiro įrengimo ir ant kiekvienos armatūros (uždaromosios, 

reguliuojamosios) turi būti pritvirtintos metalinės identifikavimo plokštelės, kuriose turi būti 

nurodyta tokia informacija: 

1. Gamintojo pavadinimas; 

2. Įrenginio tipas ir pavadinimas; 

3. Serijinis pagaminimo numeris; 

4. Pagaminimo metai ir mėnuo; 

5. Darbiniai parametrai. 

 



  

6.3  Kokybės reikalavimai 

 Parenkant medžiagas turi būti numatytas jų suderinamumas, pavyzdžiui: atsižvelgiant į 

vamzdžių suvirinimą, jų šiluminį plėtimąsi; į eksploatacines aplinkybes, pavyzdžiui: koroziją, 

eroziją, šiluminius smūgius. 

 Konstrukcinės medžiagos turi būti standartizuotos. 

 Objekto eksploatacijos metu keičiami įrenginiai montuojami nauji  

 

 

6.4  Reikalavimai medžiagoms 

Medžiagoms, kurios bus naudojamos darbams atlikti, turi būti pateikti atitikties sertifikatai ir 

dokumentai, kurie patvirtina jų panaudojimo įteisinimą Lietuvoje. 

Montavimo darbams atlikti turi būti pateikti sertifikatai naudojamiems virinimo elektrodams 

ir virinimo proceso specifikacijos. 

Visos suvirinimo darbams naudojamos medžiagos turi turėti atitikties sertifikatus ir būti 

įteisintos Lietuvos Respublikoje. 

Medžiagos sertifikate turi būti nurodyta: plieno markė, gamybos standartas, lydymo partijos 

nr., plieno mechaninės savybės, plieno cheminė sudėtis, hidraulinio bandymo slėgis, patikrinimo 

neardančiais fizikiniais metodais rezultatai, darbinis slėgis, temperatūra, gamykla – gamintoja. 

 

 

6.5  Reikalavimai vamzdynams, vožtuvams ir armatūrai 

Armatūra turi būti įteisinta LR techninės priežiūros institucijose. Sandarinimai turi būti 

hermetiški ir atitikti ISO reikalavimus. 

Vamzdynai, vožtuvai ir armatūra turi būti sumontuoti vadovaujantis galiojančiais statybos 

norminiais dokumentais ir atitikti standarto „Metalinis pramoninis vamzdynas LST CEN/TR 

13480“ arba analogiško reikalavimus. 

Atitikties sertifikatai turi būti pateikti medžiagoms, iš kurių bus gaminamos detalės pagal 

ISO standartus kartu su medžiagų analize bei mechaninių dalių testavimu. 

 

 

6.6  Paviršių apsauga 

Visų įrengimų paviršiai turi būti nudažyti antikorozine danga, pagal iš anksto suderintą su 

Perkančiąja organizacija technologiją. Išorinių paviršių paruošimas dažymui turi atitikti pateiktą ir 

suderintą su Perkančiąja organizacija technologiją. Paviršių nuvalymas turi atitikti technologijos 

reikalavimus. Išankstinis įprastų plieno struktūrų bei prietaisų apdorojimas ir gruntavimas turi būti 

atliekamas remiantis galiojančiais standartais.  

 

 

6.7 Aplinkos apsauga  

Tiekėjas privalo užtikrinti aplinkos apsaugą statybos objekte, vadovaudamasis LR 

galiojančiais teisiniais ir normatyviniais dokumentais, reglamentuojančiais aplinkos apsaugą. 

Tiekėjas patiekdamas šiuos produktus: elektros lempas, statybinės medžiagas, santechnikos 

įrangą, cirkuliacinius siurblius, termoizoliacinės medžiagas, kietąsias grindų dangas, sienų plokštes 

privalo, kad šie produktai atitiktų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. 

įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. lapkričio 14 d. įsakymo Nr. 

D1-925 redakcija) nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. 

Darbų atlikimo metu atsiradusias atliekas Tiekėjas kaupia savo konteineriuose, 

atitinkančiuose atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus, pastatytuose Perkančiosios organizacijos 



nurodytoje vietoje; esant reikalui ir baigus darbus Tiekėjas atliekas išveža į atliekų tvarkymo arba 

surinkimo įmones savo transportu. Tiekėjas garantuoja, kad visos iš Perkančiosios organizacijos 

išvežamos atliekos bus nuvežtos apdoroti į įmonę, turinčią teisę atlikti šią paslaugą.  

Statybvietėje susidariusios atliekos turi būti rūšiuojamos ir laikinai saugomos taip, kad 

neturėtų neigiamo poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai.  

Tiekėjas turi vykdyti kitus reikalavimus, nurodytus „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėse“ 

patvirtintose 2006 12 29 LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-637 bei vadovautis kitais atliekų 

tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais. 

 

6.8  Įrenginių paleidimas derinimas ir įvedimas į eksploataciją 

 Katilinės įrenginių paleidimo derinimo ir įvedimo į eksploataciją tikslas – patikrinti, ar 

sistema įrengta pagal savo paskirtį ir atitinka keliamus reikalavimus. 

 Tiekėjas turi pasirūpinti reikiamu skaičiumi tinkamos kvalifikacijos darbuotojų, kurie 

vykdys patiektos įrangos paleidimo derinimo darbus ir turėti licencijas šiems darbams. Tiekėjas 

privalo pasirūpinti ir visomis reikalingomis atsarginėmis dalimis bei medžiagomis. 

 Paleidimas-derinimas turi būti vykdomas pagal paruoštą ir suderintą su Perkančiąja 

organizacija techninę darbų programą, kurioje turi būti detaliai nurodyti visi paleidimo etapai, 

veiksmai, tikslai ir t.t. 

 Sėkmingai įvykdęs kiekvieną paleidimo etapą, Tiekėjas paruošia patvirtintą paleidimo 

ataskaitą, kurią pateikia Perkančiajai organizacijai. 

 

 

6.9  Eksploatacinės medžiagos 

 Tiekėjas savo lėšomis katilinės įvedimo į eksploataciją metu atlieka visų įrenginių pildymą 

chemikalais, tepimo alyva ir kitomis medžiagomis, reikalingomis tinkamai eksploatuoti objektą.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                        Konkurso sąlygų 3 priedas  
 

PATVIRTINTA 

Lietuvos Respublikos ūkio ministro 

2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 4-706 

 

      
(Tiekėjo pavadinimas) 

 

TIEKĖJO (JURIDINIO ASMENS, KITOS ORGANIZACIJOS AR JO (JOS) PADALINIO) 

SĄŽININGUMO DEKLARACIJA 
 

 

      
(Data, numeris) 

 

      
(Vieta) 

 

            Aš,       , 
(tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė) 

vadovaujantis (atstovaujantis)       
 

(tiekėjo pavadinimas) 
(toliau – ūkio subjektas), kuris (-i) dalyvauja perkančiosios organizacijos atliekamame viešajame 

pirkime, tvirtinu, kad mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas: 

1. nedavė ir neketina duoti perkančiosios organizacijos Viešojo pirkimo komisijos nariams, 

ekspertams, perkančiosios organizacijos (įgaliotosios organizacijos) vadovams, valstybės 

tarnautojams (darbuotojams) ar kitų tiekėjų atstovams pinigų, dovanų, nesuteikė ir neketina suteikti 

jokių paslaugų ar kitokio atlygio už sudarytas ar nesudarytas sąlygas, susijusias su palankiais 

veiksmais laimėti viešąjį pirkimą; 

2. nedalyvauja Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 30-856) 

5 straipsnyje nurodytuose draudžiamuose susitarimuose ir susitarimuose, pažeidžiančiuose Lietuvos 

Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) 3 straipsnyje ar 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo (Žin., 2011, 

Nr. 85-4135) 6 straipsnyje nurodytus principus; 

3. šiame viešajame pirkime veikia nepriklausomai ir jeigu vienas ar keli ūkio subjektai, su 

kuriais mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas yra susijęs Lietuvos Respublikos 

konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 12 dalyje nustatytais būdais, dalyvauja tame pačiame viešajame 

pirkime ir pateikia savarankišką (-us) pasiūlymą (-us), jie laikytini mano vadovaujamo 

(atstovaujamo) ūkio subjekto konkurentais; 

4. perkančiosios organizacijos prašymu per jos nustatytą terminą pateiks ūkio subjektų, su 

kuriais mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas yra susijęs Lietuvos Respublikos 

konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 12 dalyje nustatytais būdais, sąrašą. 

Man žinoma, kad jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, mano vadovaujamas 

(atstovaujamas) ūkio subjektas atsakys įstatymų nustatyta tvarka.  

 

               
(Deklaraciją teikiančio asmens pareigos)  (Parašas)  (Vardas, pavardė) 

 
PASTABA. Teikdami Tiekėjo sąžiningumo deklaraciją įsitikinkite, kad teikiate aktualios redakcijos formą (aktualią 

formą galima rasti Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainės www.vpt.lt skyriaus „Teisinė informacija“ dalyje 

„Dokumentų formos“). Tiekėjo sąžiningumo deklaracijos forma negali būti keičiama. Jeigu viešajame pirkime 

dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildo kiekvienas ūkio subjektas atskirai. 

 

http://www.vpt.lt/


Konkurso sąlygų 3 priedo tęsinys 

 
PATVIRTINTA 

Lietuvos Respublikos ūkio ministro  

2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 4-706 

 

 

      
(Tiekėjo vardas, pavardė) 

 

TIEKĖJO (FIZINIO ASMENS) SĄŽININGUMO DEKLARACIJA 
 

 

      
(Data) 

 

      
(Vieta) 

 

 

             Aš,       , 
(tiekėjo vardas, pavardė) 

dalyvaujantis perkančiosios organizacijos atliekamame viešajame pirkime, tvirtinu, kad: 

1. nedaviau ir neketinu duoti perkančiosios organizacijos Viešojo pirkimo komisijos 

nariams, ekspertams, perkančiosios organizacijos (įgaliotosios organizacijos) vadovams, valstybės 

tarnautojams (darbuotojams) ar kitų tiekėjų atstovams pinigų, dovanų, nesuteikiau ir neketinu 

suteikti jokių paslaugų ar kitokio atlygio už sudarytas ar nesudarytas sąlygas, susijusias su 

palankiais veiksmais laimėti viešąjį pirkimą; 

2. nedalyvauju Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 30-856) 

5 straipsnyje nurodytuose draudžiamuose susitarimuose ir susitarimuose, pažeidžiančiuose Lietuvos 

Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) 3 straipsnyje ar 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo (Žin., 2011, 

Nr. 85-4135) 6 straipsnyje nurodytus principus; 

3. šiame viešajame pirkime veikiu nepriklausomai ir jeigu vienas ar keli ūkio subjektai, su 

kuriais esu susijęs Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 12 dalyje nustatytais 

būdais, dalyvauja tame pačiame viešajame pirkime ir pateikia savarankišką (-us) pasiūlymą (-us), jie 

laikytini mano konkurentais; 

4. perkančiosios organizacijos prašymu per jos nustatytą terminą pateiksiu ūkio subjektų, su 

kuriais esu susijęs Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 12 dalyje nustatytais 

būdais, sąrašą. 

Man žinoma, kad jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, aš atsakysiu įstatymų 

nustatyta tvarka.  

 

         

 (Parašas)  (Vardas, pavardė) 

 

 
PASTABA. Teikdami Tiekėjo sąžiningumo deklaraciją įsitikinkite, kad teikiate aktualios redakcijos formą (aktualią 

formą galima rasti Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainės www.vpt.lt skyriaus „Teisinė informacija“ dalyje 

„Dokumentų formos“). Tiekėjo sąžiningumo deklaracijos forma negali būti keičiama. Jeigu viešajame pirkime 

dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildo kiekvienas ūkio subjektas atskirai. 

 

 

http://www.vpt.lt/


Konkurso sąlygų 4 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 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 (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, arba tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, turi neišnykusį ar 

nepanaikintą teistumą, arba dėl tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, per pastaruosius 5 metus yra įsiteisėjęs 

apkaltinamasis teismo nuosprendis. 

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)  (Vardas ir pavardė) 

 

 

 

 

 

 


