PATVIRTINTA
Kėdainių profesinio rengimo centro
Viešųjų pirkimų komisijos
2019 m. liepos 29 d. protokolu Nr. VPN-0729
DEGALŲ PIRKIMAS
SUPAPRASTINTAS ATVIRAS KONKURSAS
TURINYS
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

BENDROSIOS NUOSTATOS
PIRKIMO OBJEKTAS
TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI
ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE
PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS
KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS
SUSIPAŽINIMO SU PASIŪLYMAIS PROCEDŪROS
PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS
PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
SPRENDIMAS DĖL PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMO
GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA
PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

PRIEDAI:
1. Pasiūlymo forma, 3 lapai;
2. Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD), el. laikmena;
3. Pirkimo sutarties projektas, 6 lapai;
4. Techninė specifikacija, 1 lapas.

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Kėdainių profesinio rengimo centras (toliau – perkančioji organizacija) numato įsigyti 95
benzino ir dyzelino perkančiosios organizacijos transporto priemonėms.
2. Pirkimas vykdomas Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis
(CVP IS) vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų
įstatymas), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais
teisės aktais bei konkurso sąlygomis.
3. Vartojamos pagrindinės sąvokos apibrėžtos Viešųjų pirkimų įstatyme.
4. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka. Sąlygos ir jų
paaiškinimai bei papildymai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau CVP IS) adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ kartu su skelbimu apie pirkimą, perkančiosios
organizacijos interneto svetainėje adresu http:// www.prc.kedainiai.lm.lt.
5. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio
pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų. Priimant
sprendimus dėl konkurso sąlygų, vadovaujamasi racionalumo principu.
6. Perkančioji organizacija nėra pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtoja.
7. Visos pirkimo sąlygos nustatytos pirkimo dokumentuose, kuriuos sudaro:
7.1. skelbimas apie pirkimą;
7.2. konkurso sąlygos (kartu su priedais);
7.3. pirkimo dokumentų paaiškinimai (patikslinimai), taip pat atsakymai į tiekėjų klausimus
(jeigu bus);
7.4. kita CVP IS priemonėmis pateikta informacija.
8. Dalyvio pasiūlymą sudaro CVP IS priemonėmis pateiktų dokumentų ir duomenų visuma:
8.1. užpildytas pasiūlymas, parengtas pagal konkurso sąlygų 1 priedą;
8.2. užpildytas Europos bendrijos viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD) pagal konkurso
sąlygų 2 priedą;
8.3. jungtinės veiklos sutarties skaitmeninė kopija (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė);
8.4. įgaliojimo ar kito dokumento (pvz., pareigybės aprašymo), suteikiančio teisę pasirašyti
tiekėjo pasiūlymą, skaitmeninė kopija (taikoma, kai pasiūlymą parašu patvirtina ne įmonės vadovas,
o įgaliotas asmuo);
8.5. kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.
9. Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios
organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis
(pranešimus gaus tie tiekėjo naudotojai, kurie priėmė kvietimą arba yra priskirti prie pirkimo).
Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgaliotas palaikyti Kęstutis Grigaitis, Kėdainių profesinio rengimo centro
direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai, 122 kab. Šėtos g. 105. 36, Kėdainiai, tel. 8 682 18358, el.
k.grigaitis@prc.kedainiai.lm.lt. Perkančioji organizacija nustato tokius terminus:
DATA (JEI
TAIKOMA / NETAIKOMA
REIKIA,
ŠIAM PIRKIMUI
LAIKAS) / DIENŲ
PASTABOS
SKAIČIUS
10.1.
Prašymo Taikoma
Ne mažiau kaip
paaiškinti
pirkimo
likus 6 dienoms iki
dokumentus pateikimo
pasiūlymų
perkančiajai
pateikimo termino
organizacijai terminas
pabaigos
10.2. Pirkimo
Taikoma
Konkreti susitikimo Susitikimai bus
dokumentų
data ir laikas
protokoluojami,
aiškinamasis
derinamas su
protokolo išrašas
susitikimas ar
kiekvienu
išsiunčiamas
apsilankymas vietoje
pageidaujančiuoju
tiekėjams ne vėliau

tiekėju atskirai, taip,
kad susitikimas
įvyktų ne vėliau
kaip likus 6 dienoms
iki pasiūlymų
pateikimo termino
pabaigos
Ne mažiau kaip
likus 4 dienoms iki
pasiūlymų
pateikimo termino
pabaigos

kaip likus 4
dienoms iki
pasiūlymų
pateikimo termino
pabaigos.

Perkančioji
organizacija turi
teisę pratęsti
pasiūlymų
pateikimo terminą,
apie tai
paskelbdama
Viešųjų pirkimų
įstatymo nustatyta
tvarka bei
išsiųsdama
pranešimą CVP IS
susirašinėjimo
priemonėmis
Perkančioji
organizacija,
pratęsusi
pasiūlymų
pateikimo terminą,
atitinkamai nukelia
ir susipažinimo su
pasiūlymais
posėdžio dieną ir
laiką, apie tai
paskelbdama
Viešųjų pirkimų
įstatymo nustatyta
tvarka ir
išsiųsdama
pranešimą CVP IS
susirašinėjimo
priemonėmis

10.3. Terminas, iki
kurio perkančioji
organizacija turi
išsiųsti pirkimo
dokumentų
paaiškinimus ir
patikslinimus
10.4. Pasiūlymų
pateikimo terminas

Taikoma

Taikoma

Iki 2019-08-19
*9 val. 00 min.

10.5. Susipažinimo su
pasiūlymais posėdis

Taikoma

2019-08-19
*9 val. 45 min.

Visi paaiškinimai,
patikslinimai
skelbiami CVP IS
ir išsiunčiami CVP
IS susirašinėjimo
priemonėmis

10.6. Pasiūlymo
galiojimo terminas

Taikoma

10.7. Terminas, per
kurį perkančioji
organizacija turi
patvirtinti to raštu
paprašiusiam dalyviui,
kad jo siūlomas
pasiūlymo galiojimo
užtikrinimas yra
tinkamas perkančiajai
organizacijai
10.8. Terminas, per
kurį perkančioji
organizacija privalo
informuoti dalyvius
apie EBVPD
patikrinimo rezultatus
10.9. Terminas, per
kurį perkančioji
organizacija privalo
informuoti kiekvieną
suinteresuotą dalyvį
apie priimtą sprendimą
sudaryti sutartį
10.10. Terminas, per
kurį perkančioji
organizacija, dalyviui
raštu paprašius, privalo
jam nurodyti Viešųjų
pirkimų įstatymo 58
straipsnio 2 dalyje
nustatytą informaciją

Taikoma.

Kol nesibaigė
pasiūlymų
galiojimo laikas,
perkančioji
organizacija turi
teisę prašyti, kad
dalyviai pratęstų jų
galiojimą iki
konkrečiai
nurodyto laiko.
Dalyvis gali
atmesti tokį
prašymą
neprarasdamas
teisės į savo
pasiūlymo
galiojimo
užtikrinimą, kai jis
reikalaujamas.
Ne vėliau kaip per 3
darbo dienas nuo
prašymo
gavimo
dienos
Iki 2019-11-19

Taikoma

Ne vėliau kaip per 3
darbo dienas nuo
sprendimo priėmimo
dienos

_

Taikoma

Ne vėliau kaip per 5
darbo dienas nuo
sprendimo priėmimo
dienos

–

Taikoma

Ne vėliau kaip per
15 dienų nuo
dalyvio raštu
pateikto prašymo
gavimo dienos

–

10.11. Pasiūlymo
galiojimą užtikrinančio
dokumento grąžinimo
dalyviui terminas
10.12. Pretenzijos
perkančiajai
organizacijai pateikimo
terminas

Netaikoma

10.13. Terminas, per
kurį perkančioji
organizacija privalo
išnagrinėti tiekėjo
pretenziją, priimti
motyvuotą sprendimą
ir apie priimtą
sprendimą, taip pat
apie anksčiau praneštų
pirkimo procedūrų
terminų pasikeitimą
raštu pranešti
pretenziją pateikusiam
tiekėjui,
suinteresuotiems
kandidatams ir
suinteresuotiems
dalyviams

Taikoma

Taikoma

-

-

Ne vėliau kaip per 5
darbo dienas nuo
perkančiosios
organizacijos
pranešimo raštu apie
jos priimtą
sprendimą
išsiuntimo tiekėjams
dienos; ne vėliau
kaip per
5 darbo dienas nuo
paskelbimo apie
perkančiosios
organizacijos
priimtus
sprendimus, jeigu
Viešųjų pirkimų
įstatymas nenumato
reikalavimo raštu
informuoti tiekėjus
apie perkančiosios
organizacijos
priimtus sprendimus
Ne vėliau kaip per 6
darbo dienas nuo
pretenzijos gavimo
dienos

–

–

10.14. Ieškinio teismui
(išskyrus ieškinį dėl
pirkimo sutarties
pripažinimo
negaliojančia ar ieškinį
dėl pirkimo sutarties
nutraukimo
pripažinimo
nepagrįstu) pateikimo
terminas

Taikoma

Per 5 darbo dienas
nuo perkančiosios
organizacijos
pranešimo raštu apie
jos priimtą
sprendimą
išsiuntimo tiekėjams
dienos; per
5 darbo dienas nuo
paskelbimo apie
perkančiosios
organizacijos
priimtus
sprendimus, jeigu
Viešųjų pirkimų
įstatymas nenumato
reikalavimo raštu
informuoti tiekėjus
apie perkančiosios
organizacijos
priimtus sprendimus
10.15. Pirkimo
Taikoma
Ne mažiau kaip 5
sutarties sudarymo
darbo dienos,
atidėjimo terminas
skaičiuojant nuo
(toliau – atidėjimo
pranešimo apie
terminas), per kurį
sprendimą sudaryti
negali būti sudaroma
pirkimo sutartį
pirkimo sutartis
išsiuntimo iš
perkančiosios
organizacijos
suinteresuotiems
dalyviams dienos,
išskyrus išimtis,
numatytas Viešųjų
pirkimų įstatymo 86
straipsnio 8 dalyje
* Laikas nurodytas perkančiosios organizacijos šalies laiku.

–

–

II. PIRKIMO OBJEKTAS
11. Pirkimo objektas: perkama 95 benzino – iki 20 000 litrų, dyzelino – iki 50 000 litrų (per
24 mėn.)
12. Perkamų paslaugų savybės bei detalūs kiekiai nustatyti techninėje specifikacijoje,
pateiktoje šių sąlygų 4 priede.
13. Pirkimas į dalis neskaidomas.
14. Paslaugų suteikimo terminai nustatyti konkurso sąlygų 3 priede.
15. Paslaugų suteikimo vieta – tiekėjo degalinė.

III. TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI IR REIKALAUJAMA
KVALIFIKACIJA
16. Tiekėjas turi pateikti užpildytą pirkimo sąlygų 2 priedą „Europos bendrasis viešųjų
pirkimų dokumentas (EBVPD)“ pagal VPĮ 50 straipsnyje nustatytus reikalavimus. EBVPD pildomas
jį įkėlus į Europos Komisijos interneto svetainę http://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/ ir
užpildžius bei atsisiuntus pateikiamas su pasiūlymu. Jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė,
veikianti pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, EBVPD teikiamas už kiekvieną ūkio subjektų
grupės narį atskirai. Kai tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subteikėjus ar subrangovus (toliau –
subtiekėjas), kurių pajėgumais remiasi, kartu su tiekėjo EBVPD teikiami ir šių subjektų EBVPD.
17. Perkančioji organizacija pirmiausia patikrins EBVPD, o po to tiekėjų pasiūlymus.
18. Jeigu tiekėjas nėra pateikęs EBVPD (arba pateikęs tik vieno subjekto EBVPD, pavyzdžiui,
ūkio subjektų grupė pateikė tik vieno partnerio EBVPD), perkančioji organizacija kreipiasi į tiekėją
ir prašo šį dokumentą pateikti per protingą terminą, per kurį tiekėjas spėtų užpildyti EBVPD.
19. Jeigu tiekėjas EBVPD yra pažymėjęs, kad atitinkamo reikalavimo neatitinka (pavyzdžiui,
neatitinka kvalifikacijos reikalavimo arba egzistuoja pašalinimo pagrindas, kai tiekėjas nėra nurodęs,
kad taiko apsivalymo priemones), perkančioji organizacija tokį tiekėją informuoja apie jo pasiūlymo
atmetimą ir toliau tiekėjo pasiūlymo nevertina.
20. Įvertinusi EBVPD pateiktą informaciją, perkančioji organizacija kiekvienam tiekėjui ne
vėliau kaip per 3 darbo dienas praneša apie jo EBVPD patikrinimo rezultatus ir nurodo sprendimo
priežastis.
21. Tiekėjų, kurių EBVPD atitinka keliamiems reikalavimams, pasiūlymai vertinami toliau.
22. Tiekėjo pašalinimo pagrindai. Laikoma, kad tiekėjas neturi pašalinimo pagrindų, jeigu:
I. Tiekėjas ir jo atsakingas asmuo neturi teistumo už šias nusikalstamas veikas:
1. Dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam;
2. Kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą;
3. Sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie
juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar
nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą,
deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar
piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius
interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1
straipsnyje;
4. Nusikalstamą bankrotą;
5. Teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą;
6. Nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą;
7. Prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą;
8. Kitos valstybės tiekėjo atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57
straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės
aktuose. Laikoma, kad tiekėjas arba jo atsakingas asmuo nuteisti už aukščiau nurodytas nusikalstamas
veikas, kai dėl:
8.1. Tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir
įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;
8.2. Tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, vadovo, kito
valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti tiekėjui ar jį
kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, ar buhalterio (buhalterių) ar kito (kitų)
asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, per
pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi
neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;

8.3. Tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, per
pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis.
Pateikiama su pasiūlymu: EBVPD.
Perkančiajai organizacijai atlikus EBVPD patikrinimo procedūrą, patikrinus
pasiūlymus ir išrinkus galimą laimėtoją, tik jo yra prašomi dokumentai, patvirtinantys pašalinimo
pagrindų nebuvimą: Teismo, valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nustatyta tvarka, ne anksčiau kaip 30 dienų iki tos dienos, kai galimas laimėtojas turės pateikti
dokumentus, išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus
duomenis, ar kitos kompetentingos institucijos išduotas dokumentas.
II. 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:
1. Tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas
ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šioje dalyje nurodytus įsipareigojimus;
2. Įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų);
3. Tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki paraiškų
ar pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo
įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo
dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų 1 punkto nuostatas. Tiekėjas šiuo pagrindu
nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, perkančiajai organizacijai reikalaujant pateikti aktualius
dokumentus pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra laikomas
įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas,
mokėjimu.
Pateikiama su pasiūlymu: EBVPD.
Perkančiajai organizacijai atlikus EBVPD patikrinimo procedūrą, patikrinus
pasiūlymus ir išrinkus galimą laimėtoją, tik jo yra prašomi dokumentai patvirtinantys pašalinimo
pagrindų nebuvimą, išduoti ne anksčiau kaip 30 dienų iki tos dienos, kai galimas laimėtojas turės
pateikti dokumentus: a) Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotas dokumentas arba valstybės
įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas,
patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio
šalies institucijos išduotą dokumentas; b) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos
Respublikoje, pateikiama Valstybinio socialinio draudimo įstaigos išduota pažyma arba valstybės
įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduota pažyma,
patvirtinanti jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis; c) Jeigu tiekėjas yra juridinis
asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti dokumentų, įrodančių
įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, įvykdymą. Duomenys tikrinami
perkančiosios organizacijos ir laikomi priimtinais, jei jie yra ne vėlesni kaip 30 dienų iki tos dienos,
kai galimas laimėtojas turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančius dokumentus. Kitos
valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje jis yra registruotas,
kompetentingos valstybės institucijos išduotą pažymą.
III. Teikėjas šalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu:
1. Jis su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją
atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų;
2. Jis pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta Viešųjų pirkimų
įstatymo 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties
dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė Komisijos
ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų šio įstatymo
nuostatoms;
3. Pažeista konkurencija, kaip nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 27 straipsnio 3 ir 4
dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti;

4. Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą
informaciją apie atitiktį Viešųjų pirkimų įstatymo 46 ir 47 straipsnyje nustatytiems reikalavimams, ir
perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl
pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal
Viešųjų pirkimų įstatymo 50 straipsnį. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat šalinamas iš pirkimo
procedūros, kai ankstesnių procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą
melagingą informaciją arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negalėjo pateikti
patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 50 straipsnį, dėl ko per
pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo procedūrų arba per pastaruosius vienus metus
buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo
procedūros, kai vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais ankstesnių procedūrų metu jis nuslėpė
informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl melagingos informacijos pateikimo negalėjo
pateikti patvirtinančių dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo
procedūrų arba per pastaruosius vienus metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas ar
taikomos kitos panašios sankcijos;
5. Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios
organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą
pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką
perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo,
laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;
6. Tiekėjas yra neįvykdęs pirkimo sutarties, pirkimo sutarties su perkančiuoju subjektu
ar koncesijos sutarties ar netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis pirkimo sutarties pažeidimas, kaip
nustatyta Civiliniame kodekse (toliau – esminis pirkimo sutarties pažeidimas), dėl kurio per
pastaruosius 3 metus buvo nutraukta pirkimo sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir
įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos, perkančiojo subjekto
ar suteikiančiosios institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas pirkimo
sutartyje nustatytą esminę pirkimo sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais.
Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių
teisės aktais, per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę pirkimo sutartį,
ankstesnę pirkimo sutartį su perkančiuoju subjektu arba ankstesnę koncesijos sutartį, pirkimo
sutartyje nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta
ankstesnė pirkimo sutartis buvo nutraukta anksčiau, negu toje pirkimo sutartyje nustatytas jos
galiojimo terminas, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos. Perkančioji
organizacija iš pirkimo procedūros pašalina tiekėją ir tuo atveju, kai ji turi įtikinamų duomenų, kad
tiekėjas yra įsteigtas, siekiant išvengti šio pašalinimo pagrindo taikymo;
7. Tiekėjas yra padaręs profesinį pažeidimą, kai už finansinės atskaitomybės ir audito
teisės aktų pažeidimus tiekėjui ar jo vadovui paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė
sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos įstatymuose ar kitų valstybių teisės aktuose, ir nuo
sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė
administracinį nurodymą, praėjo mažiau kaip vieni metai.
Pateikiama su pasiūlymu: EBVPD.
8. Tiekėjas neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų
Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje ir dėl to laikomas
padariusiu šiurkštų profesinį pažeidimą.
Pateikiamas užpildytas EBVPD.
Pastaba: Dėl atitikties 8 punkto reikalavimui nereikalaujama papildomų dokumentų.
Perkančioji
organizacija
tikrina
duomenis
pati
http://www.vmi.lt/cms/informacija-apie-mokesciu-moketojus

nacionalinėje

duomenų

bazėje

23. Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiame punkte nustatytus kvalifikacijos
reikalavimus. Tiekėjo kvalifikacija turi būti įgyta iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos.

Perkančioji organizacija atitiktį kvalifikacijos reikalavimams patvirtinančių
dokumentų, nurodytų šio punkto lentelėje, reikalaus tik iš to tiekėjo, kurio pasiūlymas pagal
vertinimo rezultatus galės būti pripažintas laimėjusiu.
Lentelė.
Eil. Kvalifikaciniai reikalavimai
Kvalifikacinius reikalavimus įrodantys
Nr.
dokumentai
(bus reikalaujama tik iš to dalyvio, kurio
pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus galės
būti pripažintas laimėjusiu)
1.
Tiekėjas turi teisę verstis prekyba Valstybės įmonės Registrų centro išduoto
nefasuotais naftos produktais.
Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro
išplėstinio išrašo (ar kitų dokumentų, kuriuose
būtų nurodyti tiekėjo įregistravimo duomenys ir
vykdoma veikla) ir leidimo, suteikiančio teisę
prekiauti nefasuotais naftos produktais,
skaitmeninės kopijos, arba atitinkamos užsienio
šalies institucijos (profesinių ar veiklos
tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų
pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje,
kurioje tiekėjas registruotas) išduoto dokumento,
teisės aktų nustatyta tvarka pripažinto Lietuvos
Respublikoje, ar priesaikos deklaracijos,
liudijančios, kad tiekėjas atitinka šį reikalavimą,
skaitmeninės kopijos.
23.1. PASTABOS:
23.1.1. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu tiekėjas apie nustatytų kvalifikacijos reikalavimų
atitiktį perkančiajai organizacijai yra pateikęs melagingą informaciją, kurią perkančioji organizacija
gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.
23.1.2. Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba
tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad pirkimo sutartį
vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.
24. Pateikiant atitinkamų dokumentų skaitmenines kopijas turi būti deklaruojama, kad kopijos
yra tikros. Perkančioji organizacija pasilieka sau teisę prašyti dokumentų originalų.
25. Užsienio valstybių tiekėjų jų valstybėse išduoti 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“ ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų
legalizavimo panaikinimo.
26. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių sąlygų 23 punkto lentelėje
nustatytą kvalifikacijos reikalavimą turi atitikti ir pagal jį pateikti nurodytus dokumentus bent vienas
ūkio subjektų grupės narys arba visi ūkio subjektų grupės nariai kartu.
27. Tiekėjai gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, neatsižvelgdami į tai, kokio teisinio
pobūdžio yra jų ryšiai. Šiuo atveju tiekėjai privalo įrodyti perkančiajai organizacijai, kad vykdant
pirkimo sutartį tie ištekliai jiems bus prieinami. Tam įrodyti tiekėjas turi pateikti sutarčių ar kitų
dokumentų nuorašus, kurie patvirtintų, kad tiekėjui kitų ūkio subjektų ištekliai bus prieinami
per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį. Perkančioji organizacija pagal Viešųjų
pirkimų įstatymo 50 ir 51 straipsnių nuostatas patikrina, ar ūkio subjektai, kurių pajėgumais ketina
remtis tiekėjas, tenkina jiems keliamus kvalifikacijos reikalavimus ir ar nėra tokio ūkio subjekto
pašalinimo pagrindų. Jeigu ūkio subjektas netenkina jam keliamų kvalifikacijos reikalavimų arba jo
padėtis atitinka bent vieną pagal šio įstatymo 46 straipsnį perkančiosios organizacijos nustatytą
pašalinimo pagrindą, perkančioji organizacija turi pareikalauti per jos nustatytą terminą pakeisti jį
reikalavimus atitinkančiu ūkio subjektu.

Tokiomis pačiomis sąlygomis tiekėjų grupė gali remtis grupės dalyvių arba kitų ūkio subjektų
pajėgumais.
28. Jei dalyvis sutarčiai vykdyti numato pasitelkti subtiekėją ir/ar darbo sutartimi įdarbinti kitus
asmenis bei remtis jų pajėgumais pirkimo sutarties vykdymo atveju, perkančioji organizacija
reikalauja, kad dalyvis savo pasiūlyme (šių sąlygų 1 priedas) nurodytų, kokiai pirkimo sutarties daliai
ir kokius subtiekėjus jis ketina pasitelkti.
Subtiekėjas ir/ar darbo sutartimi ketinami įdarbinti kiti asmenys privalo turėti teisę tiekti tas
prekes, dėl kurių tiekimo jie bus pasitelkiami.
IV. ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE
29. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos
sutarties skaitmeninę kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties
šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su perkančiąja organizacija sudaryti pirkimo sutartį, šių
įsipareigojimų vertės dalis, išreikšta procentiniu dydžiu, 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).
30. Perkančioji organizacija nereikalauja, kad ūkio subjektų grupės pateiktą pasiūlymą
pripažinus geriausiu ir perkančiajai organizacijai pasiūlius sudaryti pirkimo sutartį ši ūkio subjektų
grupė įgautų tam tikrą teisinę formą.
V. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS IR KEITIMAS
31. Pasiūlymas turi būti pateikiamas tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS,
pasiekiamą adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt . Pasiūlymai, pateikti popierine forma, jei tokie
būtų pateikti, arba ne perkančiosios organizacijos nurodytomis elektroninėmis priemonėmis, bus
grąžinami, jie nebus priimami ir vertinami.
32. Pasiūlymus gali teikti 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.
Pateikiami dokumentai ar skaitmeninės dokumentų kopijos turi būti prieinami naudojant
nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų formatus (pvz., pdf, doc ir kt.). Pateikiant
atitinkamų dokumentų skaitmenines kopijas yra deklaruojama, kad kopijos yra tikros. Perkančioji
organizacija pasilieka sau teisę prašyti dokumentų originalų.
33. Pasiūlymas privalo būti pasirašytas tiekėjo įmonės vadovo ar įgalioto asmens.
34. Perkančioji organizacija, Viešojo pirkimo komisija (Komisija), jos nariai ar ekspertai ir
kiti asmenys negali tretiesiems asmenims atskleisti iš tiekėjų gautos informacijos, kurią jie nurodė
kaip konfidencialią. Visas tiekėjo pasiūlymas ir paraiška negali būti laikomi konfidencialia
informacija, tačiau tiekėjas gali nurodyti, kad tam tikra jo pasiūlyme pateikta informacija yra
konfidenciali. Konfidencialia informacija gali būti, įskaitant, bet ja neapsiribojant, komercinė
(gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Konfidencialia negalima laikyti
informacijos:
1) jeigu tai pažeistų įstatymus, nustatančius informacijos atskleidimo ar teisės gauti
informaciją reikalavimus, ir šių įstatymų įgyvendinamuosius teisės aktus;
2) jeigu tai pažeistų Viešųjų pirkimų įstatymo 33 ir 58 straipsniuose nustatytus reikalavimus
dėl paskelbimo apie sudarytą pirkimo sutartį, kandidatų ir dalyvių informavimo, įskaitant informaciją
apie pasiūlyme nurodytą prekių, paslaugų ar darbų kainą, išskyrus jos sudedamąsias dalis;

3) pateiktos tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimą, atitiktį kvalifikacijos reikalavimams,
kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams patvirtinančiuose
dokumentuose, išskyrus informaciją, kurią atskleidus būtų pažeisti Lietuvos Respublikos asmens
duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimai ar tiekėjo įsipareigojimai pagal su trečiaisiais
asmenimis sudarytas sutartis;
4) informacija apie pasitelktus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, ir
subtiekėjus, išskyrus informaciją, kurią atskleidus būtų pažeisti Asmens duomenų teisinės apsaugos
įstatymo reikalavimai.
Jeigu perkančiajai organizacijai kyla abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos
konfidencialumo, ji privalo prašyti tiekėjo įrodyti, kodėl nurodyta informacija yra konfidenciali. Jeigu
tiekėjas per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 5 darbo
dienos, nepateikia tokių įrodymų arba pateikia netinkamus įrodymus, laikoma, kad tokia informacija
yra nekonfidenciali.
Ne vėliau kaip praėjus 6 mėnesiams nuo pirkimo sutarties sudarymo suinteresuoti dalyviai
gali prašyti perkančiosios organizacijos supažindinti juos su laimėjusio tiekėjo pasiūlymu, tačiau
negali būti atskleidžiama informacija, kurią dalyviai nurodė kaip konfidencialią nepažeisdami
Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies nuostatų.
Konfidencialius dokumentus tiekėjas nurodo pasiūlymo formoje, parengtoje pagal 1 priedą.
Jei tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, nenurodo konfidencialios informacijos – laikoma, kad
pasiūlyme jos nėra.
35. Pasiūlymuose nurodoma kaina pateikiama eurais, turi būti išreikšta taip, kaip nurodyta
konkurso sąlygų 1 priede. Apskaičiuojant kainą turi būti atsižvelgta į šių sąlygų 4 priedo
reikalavimus. Degalų kainos pateikiamos trijų skaičių po kablelio tikslumu. Bendros kainos
pasiūlyme turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai, įvertintos visos tiekėjo išlaidos, įskaitant PVM, kuris
nurodomas ir atskirai. Bendra pasiūlymo kaina nurodoma skaitmenimis ir žodžiais. Tuo atveju, kai
pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaitmenimis, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga
laikoma kaina, nurodyta žodžiais. Jeigu kainos pasiūlymas bus pateiktas kita valiuta, turės būti
atliktas perskaičiavimas į eurus pagal Lietuvos banko nustatytą euro ir užsienio valiutos santykį,
galiojantį šio pirkimo vokų atplėšimo (susipažinimo su pasiūlymais) procedūros dieną.
36. Tiekėjo teikiamas pasiūlymas gali būti užšifruojamas. Tiekėjas, nusprendęs pateikti
užšifruotą pasiūlymą, turi:
1) iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos naudodamasis CVP IS priemonėmis pateikti
užšifruotą pasiūlymą (užšifruojamas visas pasiūlymas arba pasiūlymo dokumentas, kuriame nurodyta
pasiūlymo kaina). Instrukcija, kaip tiekėjui užšifruoti pasiūlymą galima rasti interneto svetainėje
http://vpt.lrv.lt/lt/pasiulymu-sifravimas;
2) iki vokų atplėšimo (susipažinimo su pasiūlymais) procedūros (posėdžio) pradžios
CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateikti slaptažodį, su kuriuo perkančioji organizacija galės
iššifruoti pateiktą pasiūlymą. Iškilus CVP IS techninėms problemoms, kai tiekėjas neturi galimybės
pateikti slaptažodžio per CVP IS susirašinėjimo priemonę, tiekėjas turi teisę slaptažodį pateikti
kitomis priemonėmis pasirinktinai: perkančiosios organizacijos oficialiu elektroniniu paštu, faksu
arba raštu. Tokiu atveju tiekėjas turėtų būti aktyvus ir įsitikinti, kad pateiktas slaptažodis laiku pasiekė
adresatą (pavyzdžiui, susisiekęs su perkančiąja organizacija oficialiu jos telefonu ir (arba) kitais
būdais);
37. Tiekėjui užšifravus visą pasiūlymą ir iki vokų atplėšimo procedūros (posėdžio) pradžios
nepateikus (dėl jo paties kaltės) slaptažodžio arba pateikus neteisingą slaptažodį, kuriuo naudodamasi
perkančioji organizacija negalėjo iššifruoti pasiūlymo, pasiūlymas laikomas nepateiktu ir nėra
vertinamas. Jeigu nurodytu atveju tiekėjas užšifravo tik pasiūlymo dokumentą, kuriame nurodyta
pasiūlymo kaina, o kitus pasiūlymo dokumentus pateikė neužšifruotus – perkančioji organizacija
tiekėjo pasiūlymą atmeta kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (tiekėjas
nepateikė pasiūlymo kainos).

38. Pasiūlymas ir kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba. Jei atitinkami dokumentai
yra išduoti ne lietuvių kalba, turi būti pateiktas tiekėjo įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens parašu
patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą.
39. 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. Laikoma, kad dalyvis pateikė daugiau
kaip vieną pasiūlymą, jeigu tą patį pasiūlymą pateikė ir raštu (popierine forma − vokuose), ir
naudodamasis CVP IS priemonėmis.
40. Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą nurodytą paslaugų apimtį.
41. Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų
pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.
42. Dalyviui CVP IS susirašinėjimo priemonėmis paprašius, perkančioji organizacija CVP IS
susirašinėjimo priemonėmis patvirtina, kad dalyvio pasiūlymas yra gautas, ir nurodo gavimo dieną,
valandą ir minutę.
43. Pasiūlymas galioja jame dalyvio nurodytą laiką. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo
laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.
44. Dalyvis iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo
pasiūlymą. Norėdamas atšaukti ar pakeisti pasiūlymą, dalyvis CVP IS pasiūlymo lange spaudžia
„Atsiimti pasiūlymą“. Norėdamas vėl pateikti atšauktą ir pakeistą pasiūlymą, dalyvis turi jį pateikti
iš naujo. Suėjus pasiūlymų pateikimo terminui atšaukti ar pakeisti pasiūlymo nebus galima.
VI. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS
45. Konkurso sąlygos gali būti paaiškinamos, patikslinamos tiekėjų iniciatyva, jiems CVP IS
susirašinėjimo priemonėmis kreipiantis į perkančiąją organizaciją. 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.
46. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, perkančioji organizacija turi teisę savo
iniciatyva paaiškinti, pataisyti (patikslinti) konkurso sąlygas.
47. Atsakydama į kiekvieną tiekėjo pateiktą prašymą paaiškinti konkurso sąlygas, arba
aiškindama, tikslindama konkurso sąlygas savo iniciatyva, perkančioji organizacija turi paaiškinimus,
patikslinimus paskelbti CVP IS ir išsiųsti visiems tiekėjams. Perkančioji organizacija, paaiškindama
ar pataisydama (patikslindama) pirkimo dokumentus, privalo užtikrinti tiekėjų anonimiškumą, t. y.
privalo užtikrinti, kad tiekėjas nesužinotų kitų tiekėjų, dalyvaujančių pirkimo procedūrose,
pavadinimų ir kitų rekvizitų.
48. Tuo atveju, kai paaiškinami (patikslinami) pirkimo dokumentai, perkančioji organizacija
paaiškinimus (patikslinimus) paskelbia CVP IS. Jeigu perkančioji organizacija konkurso sąlygas
paaiškina (patikslina) ir negali konkurso sąlygų paaiškinimų (patikslinimų) ar susitikimų protokolų
išrašų (jeigu susitikimai įvyks) pateikti taip, kad visi tiekėjai juos gautų ne vėliau kaip likus 4 dienoms
iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, ji perkelia pasiūlymų pateikimo terminą laikui, per kurį
tiekėjai, rengdami pirkimo pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į šiuos paaiškinimus (patikslinimus) ar
susitikimų protokolų išrašus.
Tuo atveju, kai pataisoma skelbime apie pirkimą paskelbta informacija, perkančioji
organizacija paskelbia skelbimo apie pirkimą pataisą.
VII. SUSIPAŽINIMO SU PASIŪLYMAIS PROCEDŪROS
49. Pirminis susipažinimas su CVP IS priemonėmis pateiktais tiekėjų pasiūlymais įvyks
Kėdainių profesinio rengimo centro 122 kabinete, Šėtos g. 105, Kėdainiai, šių konkurso sąlygų 10. 5
punkte nurodytu laiku.

50. Tiekėjai negali dalyvauti pirminio susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais
pasiūlymais procedūroje, Komisijos posėdžiuose, kuriuose atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo,
vertinimo ir palyginimo procedūros.
VIII. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS
51. Pateiktus pasiūlymus nagrinėja, vertina ir palygina Komisija šia tvarka:
51.1. įvertina EBVPD pateiktą informaciją ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu praneša
apie šio patikrinimo rezultatus;
51.2. tikrina ar tiekėjo pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus, jei reikia
kreipiasi dėl pasiūlymų paaiškinimo;
51.3. vertina, ar tiekėjų pasiūlytos kainos nėra per didelės, perkančiajai organizacijai
nepriimtinos kainos. Laikoma, kad pasiūlyta kaina yra per didelė ir nepriimtina, jeigu ji viršija
perkančiosios organizacijos pirkimui skirtas lėšas, nustatytas ir užfiksuotas perkančiosios
organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą. Jeigu ekonomiškai
naudingiausiame pasiūlyme nurodyta kaina yra per didelė ir nepriimtina ir perkančioji organizacija
pirkimo dokumentuose nėra nurodžiusi pirkimui skirtų lėšų sumos, kiti pasiūlymų eilėje esantys
pasiūlymai laimėjusiais negali būti nustatyti;
51.4. vertina, ar pasiūlytos kainos nėra neįprastai mažos, jei reikia, kreipiasi į tiekėjus dėl
neįprastai mažos kainos pagrindimo;
51.5. atlieka kitus veiksmus, susijusius su pasiūlymų vertinimu.
52. Jeigu dalyvis, kurio pasiūlymas gali būti pripažintas laimėjusiu, pagal pateiktus
dokumentus atitiko perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus, kitų
dalyvių dokumentai (jei buvo pateikti su pasiūlymu), įrodantys pašalinimo pagrindų nebuvimą,
tiekėjo kvalifikaciją ir pn., netikrinami.
53. Jeigu dalyvis pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis apie
atitiktį pirkimo dokumentų reikalavimams arba šių dokumentų ar duomenų trūksta, perkančioji
organizacija privalo nepažeisdama lygiateisiškumo ir skaidrumo principų prašyti kandidatą ar dalyvį
šiuos dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti per jos nustatytą protingą terminą.
Tikslinami, papildomi, paaiškinami ir pateikiami nauji gali būti tik dokumentai ar duomenys dėl
tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimo, atitikties kvalifikacijos reikalavimams, kokybės vadybos
sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams, tiekėjo įgaliojimas asmeniui pasirašyti
paraišką ar pasiūlymą, jungtinės veiklos sutartis, pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantis
dokumentas ir dokumentai, nesusiję su pirkimo objektu, jo techninėmis charakteristikomis, sutarties
vykdymo sąlygomis ar pasiūlymo kaina.
54. Iškilus klausimų dėl pasiūlymų turinio Komisija gali prašyti dalyvių patikslinti, papildyti
arba paaiškinti savo pasiūlymus, tačiau ji negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo, pateikto
atviro konkurso metu esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo
dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų
reikalavimus.
55. Komisija, pasiūlymų vertinimo metu radusi pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo
klaidų, privalo paprašyti dalyvių per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines
klaidas, nekeičiant susipažinimo su pasiūlymais metu užfiksuotos kainos. Taisydamas pasiūlyme
nurodytas aritmetines klaidas, dalyvis gali taisyti kainos sudedamąsias dalis, tačiau neturi teisės
atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.
56. Jeigu pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža, Komisija reikalauja, kad
dalyvis pagrįstų pasiūlyme nurodytą prekių, paslaugų, darbų ar jų sudedamųjų dalių kainą, jeigu ji
atrodo neįprastai maža. Pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina visais atvejais turi būti
laikoma neįprastai maža, jeigu jos yra 30 ir daugiau procentų mažesnė už visų tiekėjų, kurių
pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių ir kurių pasiūlyta kaina neviršija pirkimui skirtų lėšų,
nustatytų ir užfiksuotų perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant
pirkimo procedūrą, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį. Perkančioji organizacija, prašydama dalyvio

pagrįsti neįprastai mažą pasiūlymo kainą, vadovaujasi Viešųjų pirkimų įstatymo 57 straipsnio
nuostatomis.
57. Komisija gali nevertinti viso tiekėjo pasiūlymo, jeigu patikrinusi jo dalį nustato, kad,
vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimais, pasiūlymas turi būti atmestas. Nepriimtinas
viešojo pirkimo pasiūlymas – pasiūlymas, atitinkantis vieną ar kelis šių požymių:
1) jis neatitinka perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo dokumentuose nustatytų
reikalavimų, įskaitant reikalavimus dėl tiekėjo pašalinimo pagrindų, kvalifikacijos, kokybės vadybos
sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų;
2) jame pasiūlyta kaina viršija viešajam pirkimui skirtas lėšas, perkančiosios organizacijos
nustatytas prieš pradedant pirkimo procedūrą, išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 1
dalies 5 punkte nustatytus atvejus;
3) jis gautas pavėluotai;
4) dėl jo perkančioji organizacija turi įrodymų apie neleistino susitarimo ar korupcijos atvejus;
5) jame pasiūlyta tiekėjo nepagrįsta ar netinkamai pagrįsta neįprastai maža kaina.
58. Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:
58.1. yra Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnyje (konkurso sąlygų 22 punktas) nustatyti
tiekėjo pašalinimo pagrindai arba, perkančiajai organizacijai paprašius pateikti ar patikslinti, CVP IS
priemonėmis nepateikė ar nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie pašalinimo
pagrindų nebuvimą;
58.2. pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitinka pirkimo sąlygų 23 punkte nustatytų kvalifikacijos
reikalavimų, arba, Komisijai paprašius pateikti ar patikslinti, CVP IS priemonėmis nepateikė ar
nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie atitikimą;
58.3. pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų;
58.4. pasiūlyta per didelė, perkančiajai organizacijai nepriimtina kaina;
58.5. dalyvis per Komisijos nurodytą terminą neištaiso aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškina
pasiūlymo. Šiuo atveju jo pasiūlymas atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų
reikalavimų;
58.6. pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža, ir dalyvis, Komisijai
paprašius pateikti, nepateikė tinkamų kainos pagrįstumo įrodymų;
58.7. tiekėjas apie nustatytų reikalavimų atitikimą yra pateikęs melagingą informaciją, kurią
perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;
58.8. tiekėjas pateikė netikslius, neišsamius pirkimo dokumentuose nuodytus kartu su
pasiūlymu teikiamus dokumentus: tiekėjo įgaliojimą asmeniui pasirašyti pasiūlymą, jungtinės veiklos
sutartį, pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą (jei reikalaujamas) ar jų nepateikė
ir perkančiosios organizacijos prašymu jų nepateikė per perkančiosios organizacijos nurodytą
terminą.
59. Apie pasiūlymo atmetimą ir tokio atmetimo priežastis tiekėjas informuojamas raštu CVP
IS priemonėmis.
IX. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
60. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainą.
Ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu laikomas mažiausios kainos pasiūlymas.
X. PASIŪLYMŲ EILĖ, LAIMĖTOJO NUSTATYMAS, SPRENDIMAS DĖL PIRKIMO
SUTARTIES SUDARYMO
61. Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų
eilę ir laimėjusį pasiūlymą bei priima sprendimą dėl sutarties sudarymo.
62. Pasiūlymai eilėje surašomi ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų
pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę
įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas CVP IS priemonėmis pateiktas anksčiausiai.

63. Laimėjusiu pasiūlymu pripažįstamas pasiūlymas esantis pasiūlymų eilės pirmoje vietoje
Viešųjų pirkimų įstatymo bei šių pirkimo dokumentų nustatyta tvarka.
64. Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo
pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šias pirkimo sąlygas.
65. Nustačius galimą pirkimo laimėtoją, po pasiūlymų eilės sudarymo Komisija kreipiasi į
tiekėją dėl aktualių dokumentų, patvirtinančių EBVPD nurodytą informaciją, pateikimo.
66. Komisija nereikalauja iš tiekėjo pateikti dokumentų, patvirtinančių jo pašalinimo pagrindų
nebuvimą, atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, jeigu ji:
66.1. turi galimybę susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai
prisijungusi prie nacionalinės duomenų bazės bet kurioje valstybėje narėje arba naudodamasi
Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis;
66.2. šiuos dokumentus jau turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų.
67. Komisija tiekėjo nepašalina iš pirkimo procedūrų, jei yra sąlygos, nustatytos Viešųjų
pirkimų įstatymo 46 straipsnio 8 dalyje.
68. Apie pasiūlymų eilės ir laimėjusio pasiūlymo nustatymą ir apie sprendimą sudaryti
pirkimo sutartį, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo, raštu CPV
IS priemonėmis pranešama suinteresuotiems dalyviams. Suinteresuotiems dalyviams, kurių
pasiūlymai neįrašyti į šią eilę, kartu su pranešimu apie nustatytą eilę ir laimėjusį pasiūlymą, raštu
CVP IS priemonėmis pranešama ir apie jų pasiūlymų atmetimo priežastis (jei nebuvo pranešta
pirkimo procedūrų metu anksčiau). Jei bus nuspręsta nesudaryti pirkimo sutarties, minėtame
pranešime nurodomos tokio sprendimo priežastys.
69. Pirkimo sutartis negali būti sudaryta, kol nepasibaigė pirkimo sutarties sudarymo
atidėjimo terminas, t. y. ne anksčiau kaip po 5 darbo dienų nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti
pirkimo sutartį išsiuntimo iš perkančiosios organizacijos suinteresuotiems dalyviams dienos, išskyrus
atvejus, kai vienintelis suinteresuotas dalyvis yra tas, su kuriuo sudaroma pirkimo sutartis.
70. Jeigu tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu atsisako ją sudaryti
arba nepateikia pirkimo dokumentuose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo (jei
reikalaujama), arba iki perkančiosios organizacijos nurodyto laiko neatvyksta sudaryti sutarties, arba
atsisako sudaryti sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė
sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju, perkančioji organizacija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui,
kurio pasiūlymas pagal komisijos patvirtintą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio
sudaryti pirkimo sutartį. Šiuo atveju perkančioji organizacija, prieš siūlydama sudaryti pirkimo sutartį,
kreipiasi į tiekėją dėl aktualių dokumentų, patvirtinančių EBVPD nurodytą informaciją, pateikimo ir
juos įvertina.
XI. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA
71. Tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti perkančiosios organizacijos
sprendimus ar veiksmus, turi pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai Viešųjų pirkimų įstatymo
VII skyriuje nustatyta tvarka. Pretenzija turi būti pateikta CVP IS priemonėmis. Perkančiosios
organizacijos priimtas sprendimas gali būti skundžiamas teismui Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje
nustatyta tvarka.
72. Perkančioji organizacija nagrinėja tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo
sutarties sudarymo dienos.
XII. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS
73. Sudarius pirkimo sutartį, tačiau ne vėliau negu pirkimo sutartis pradedama vykdyti,
tiekėjas įsipareigoja perkančiajai organizacijai pranešti tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus,
kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Perkančioji organizacija taip pat reikalauja, kad tiekėjas
informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat
apie naujus subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

74. Kitos pirkimo sutarties sąlygos pateiktos pirkimo sutarties projekte, kuris pateikiamas
konkurso sąlygų 3 priede.
______________________

Supaprastinto atviro konkurso sąlygų
1 priedas
Herbas arba prekių ženklas
(Tiekėjo pavadinimas)
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie
tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra
pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

_________________________________

(Adresatas (perkančioji organizacija))
PASIŪLYMAS
DĖL DEGALŲ PIRKIMO

______________

(Data)
______________
(Sudarymo vieta)
1 lentelė
Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų
grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė,
surašomi visi dalyvių adresai/
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
Telefono numeris
Fakso numeris
El. pašto adresas

2 lentelė. /Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us), subteikėją
(-us) ar specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį,
tačiau pasiūlymo pateikimo metu jie nėra tiekėjo ar jo pasitelkiamo (-ų) subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų),
subteikėjų (-ų) darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju bus įdarbinti/
Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų), subteikėjo (-ų)
pavadinimas (-ai)
Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų), subteikėjo (-ų)
adresas (-ai)
Įsipareigojimų dalis, nurodant konkrečius darbus,
paslaugas, prekes, kuriems atlikti, teikti, tiekti bus
subrangovas (-ai), subtiekėjas (-ai) ar subteikėjas
(-ai) pasitelkiami, jų atliekamų darbų, teikiamų
paslaugų ar tiekiamų prekių vertę Eur arba dalį
procentais

Specialistai ir ekspertai, kuriais bus remiamasi
įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį,
tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo (-ų)
subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų), subteikėjo (-ų)
darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet
laimėjimo atveju būtų įdarbinti ir jų atliekamo
darbo (ų), paslaugos (-ų) pavadinimas (ai)
Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1) paskelbus Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) adresu
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ kartu su skelbimu apie pirkimą;
2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
Mes siūlome:
Atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, 3 lentelėje nurodoma Kėdainių
mieste esančioje tiekėjo degalinėje (nurodyti adresą)______________________ laikotarpio nuo
2019 m. liepos 22 d. iki 2019 m. liepos 24 d. degalų kasos kainos be visų galimų nuolaidų ir/ar akcijų
ir jų aritmetinis vidurkis (lentelėje nurodomos vieno litro degalų kasos kainos su PVM be visų galimų
nuolaidų ir/ar akcijų).
PASTABA. Tiekėjas užtikrina, kad 3 lentelėje nurodytos laikotarpio nuo
2019 m. Liepos 22 d. iki 2019 m. Liepos 24 d. degalų kainos (nuo 08.00 val. iki 20.00 val.) yra
tikros ir savo pasiūlyme pateikia tai patvirtinančią laisvos formos tiekėjo deklaraciją. Pateikti
nurodyto laikotarpio (nuo 2019-07-22 iki 2019-07-24) kiekvienos dienos (08.00 val. - 20.00 val.)
po 3 (tris) kasos čekius (ar jų kopijas) tos įmonės degalinės, kuri yra nurodyta šioje pasiūlymo
formoje, bus prašoma tik iš galimo laimėtojo.
Mes siūlome:
3 lentelė
Eil
Degalų pavadinimas
Nr.
1
1.
2.

2019-07-22
kaina, Eur

2
95 benzinas
Dyzelinas

3

2019-07-23
kaina, Eur
4

2019-07-24
kaina ,Eur
5

3-5 stulpelių
aritmetinis
vidurkis Eur
6

4 lentelė
Eil.
Nr.

Degalų
pavadinimas

Orientacinis
kiekis litrais
per sutarties
vykdymo
laikotarpį

3 lentelės 6
stulpelio
aritmetinis
vidurkis
Eur

Siūloma
nekintama
nuolaida,
išreikšta Eur

Perkamų
degalų 1 litro
kaina su
nuolaida Eur
(iš 4 stulpelyje
nurodyto
degalų rūšies
kainų
aritmetinio
vidurkio
atimti 5
stulpelyje
nurodytą
nuolaidą Eur

Iš viso
orientacinė
degalų rūšies
kaina Eur su
PVM
(3 ir 6 stulpelių
atitinkamų
eilučių pagal
degalų rūšį
sandauga)

1
2
3
4
5
6
1.
95 benzinas
20 000
2.
Dyzelinas
50 000
Bendra orientacinė pasiūlymo kaina su PVM (7 stulpelio 1 ir 2 eilučių suma) Eur
(bendrą orientacinę pasiūlymo kainą nurodyti skaičiais ir žodžiais)

7

Į bendrą orientacinę kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro:
___________________________________________________________________________Eur.
Bendra orientacinė pasiūlymo kaina be PVM _______________________________________ Eur.
________________________________________________________________________________
PASTABOS:
1. Degalų kainos pateikiamos trijų skaičių po kablelio tikslumu.
2. Bendra orientacinė pasiūlymo kaina bus naudojama tik pasiūlymų eilei sudaryti ir laimėtojui
nustatyti.
Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis,
dėl kurių PVM nemoka:
_______________________________________________________________________________.
Tokiu atveju bendra pasiūlymo kaina yra bendra pasiūlymo kaina be PVM.
Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
5 lentelė
Eil.
Pavadinimas
Nr.

Dokumento puslapių
skaičius

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:
6 lentelė
Eil.
Pateikto dokumento pavadinimas
Nr.
(rekomenduojama pavadinime vartoti žodį
„Konfidencialu“)

Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS
pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti
dokumentai“)

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios
informacijos pasiūlyme nėra.
____________________________________________
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

