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1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.1. Perkančioji organizacija yra UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“ (toliau ir - Užsakovas), 

kuri vykdys pirkimo procedūras.  

1.2. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu 

(toliau – VPĮ), UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“ supaprastintų viešųjų pirkimų tvarkos 

aprašu (toliau – Aprašas), patvirtintu direktoriaus 2017 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. V-27  

ir paskelbtu Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) bei 

bendrovės interneto svetainėje http://www.sstinklai.lt/, Lietuvos Respublikos civiliniu 

kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės 

aktais bei šiomis supaprastinto atviro konkurso (toliau – Konkursas) sąlygomis. 

1.3. Šiuose pirkimo dokumentuose vartojamos sąvokos atitinka VPĮ bei Apraše apibrėžtas 

sąvokas. 

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

proporcingumo ir skaidrumo principų, sąžiningumo bei konfidencialumo ir nešališkumo 

reikalavimų. Priimant sprendimus dėl konkurso sąlygų, vadovaujamasi racionalumo principu. 

1.5. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas VPĮ nustatyta tvarka, taip pat CVP IS interneto 

adresu: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt. 

1.6. Pirkimas atliekamas CVP IS priemonėmis. Pirkime gali dalyvauti tik CVP IS registruoti 

tiekėjai. 

1.7. Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas 

susirašinėjimas tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjų vykdomas tik per CVP IS.  

1.8. Tuo atveju, jei pirkimo dokumentuose yra nurodymas pateikti dokumentus ir / ar 

informaciją raštu, tai reiškia, kad dokumentai / informacija turi būti pateikiami CVP IS 

priemonėmis, nebent konkrečiu atveju nurodoma kitaip. 

1.9. Pateikdamas savo pasiūlymą tiekėjas (toliau ir – Rangovas) pareiškia ir garantuoja, jog 

susipažino su visomis šių pirkimo dokumentų nuostatomis ir sutinka su visais pirkimo 

dokumentais ir jų reikalavimais. 

1.10. Tiekėjas turi pateikti pasiūlymą, apimantį visus pirkimo dokumentuose nurodytus 

pirkimo objekto darbus. 

1.11. Reikalaujama, kad perkančiajai organizacijai pateikiami skenuoti dokumentai būtų 

įskaitomi, aiškiai matomi dokumento žymenys ir rekvizitai, o dokumentų formatas būtų kuo 

plačiau naudojamas (doc, jpeg, pdf ir pan.). Perkančioji organizacija turi teisę pareikalauti iš 

tiekėjo atitinkamo dokumento originalo. 

1.12. Tiesioginį ryšį su tiekėjais CVP IS priemonėmis palaikyti ir gauti iš jų su pirkimo 

procedūromis susijusius pranešimus įgalioti: viešųjų pirkimų procedūrų klausimais: 

direktoriaus pavaduotojas Andžej Skarbutovič, Pramonės g.2 a, Šalčininkai, tel.861457999, 

el. paštas: andzej.skarbutovic@sstinklai.lt  ir techniniais klausimais: vyr.inžinierius Aleksadr 

Rusak, Pramonės g.2 a, Šalčininkai, tel.864807929 , el. paštas: aleksandr.rusak@sstinklai.lt.  

1.13. Perkančioji organizacija yra pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtoja. 

 

 

2. PIRKIMO OBJEKTAS 

 

2.1 Pirkimo objektas – konteinerinės katilinės, adresu Snadeckio g. 8, Jašiūnai, Šalčininkų 

r. (Aušros vidurinė mokykla), įrengimo darbai. 

2.2 Konkrečios darbų apimtys, reikalavimai darbams nurodyti techninėje specifikacijoje ir 

jos prieduose (priedas Nr. 7). 

2.3 Jei darbų pirkimo sutarčiai vykdyti bus pasitelkiami subrangovai, tiekėjas savo jėgomis 

privalės atlikti katilinės montavimo darbus. 

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/
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2.4 Pirkimas apima visus pirkimo dokumentuose ir sutartyje numatytus darbus, 

nepriklausomai nuo to, ar darbai yra aprašyti visuose anksčiau paminėtuose dokumentuose, ar 

tik viename ar keliuose iš jų. 

2.5 Šio pirkimo dokumentuose ir sutartyje nustatytomis sąlygomis laimėtojas įsipareigoja 

savo jėgomis, medžiagomis, rizika ir atsakomybe atlikti darbus, kurių apimtis ir savybės 

nurodytos techninėje specifikacijoje bei kituose šio pirkimo dokumentuose, ir perduoti darbų 

rezultatą perkančiajai organizacijai sutartyje nustatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka. 

2.6 Darbų atlikimo terminas – ne ilgiau kaip iki 2017 m. rugsėjo 30 d. su galimybe pratęsti 

1 kartą iki 1 (vieno) mėnesio.  

2.7 Rangovas privalės suderinti su Užsakovu ir užtikrinti, kad vykdant darbus būtų 

panaudotos Užsakovo techninėse specifikacijose (priedas Nr. 7) nurodytos arba lygiavertės 

medžiagos, bei darbų kokybė atitiktų galiojančių teisės aktų reikalavimus. 

2.8 Jei pirkimo dokumentuose yra nurodyti konkretūs modeliai, konkretus procesas ar 

prekės ženklas, standartas, patentas, tipas, konkretus gamintojas ar kilmė, kiekviena tokia 

nuoroda turi būti suprantama kartu su sąvoka „arba lygiavertis“. 

2.9 Darbų atlikimo vieta – Šalčininkų rajono savivaldybė.  

2.10 Visų darbų pabaiga laikoma galutinio darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo 

data. Galutinis darbų perdavimo - priėmimo aktas bus pasirašomas tik po to, kai Rangovas 

įvykdys visus pagal rangos sutartį nustatytus įsipareigojimus, bus pilnai baigti ir tinkamai 

įteisinti visi atlikti statybos darbai bei įforminti visi atliktos statybos užbaigimo aktai. 

2.11 Perkančioji organizacija, esant poreikiui, suteiks tiekėjui reikiamus įgaliojimus tvarkyti 

darbų atlikimui reikalingą dokumentaciją. 

2.12 Pasiūlymą sudaro tiekėjo pateiktų duomenų, dokumentų elektroninėje formoje ir 

atsakymų CVP IS priemonėmis, visuma, susidedanti iš šiose pirkimo sąlygose numatytų 

dokumentų (papildomai žr. priedus): 

2.13.1. užpildyta pasiūlymo forma (priedas Nr. 1); 

2.13.2. pasiūlymo galiojimo užtikrinimas; 

2.13.3. informacija apie numatomus pasitelkti subrangovus (2 priedas); 

2.13.4. įvykdytų sutarčių, susijusių su pirkimo objektu, sąrašo forma (3 priedas); 

2.13.5. specialistų sąrašas (4 priedas); 

2.13.6. tiekėjo deklaracijos forma (5 priedas); 

2.13.7. įgaliojimas, jei taikoma; 

2.13.8. kita pirkimo dokumentuose prašoma pateikti informacija ir (ar) dokumentai 

(gamintojų garantijos, sertifikatai, pažymos – kaip nurodyta techninėje specifikacijoje 

ir pan.). 

2.13 Šis pirkimas į dalis neskirstomas. Tiekėjai privalo siūlyti visą darbų apimtį. 

2.14 Alternatyvių pasiūlymų pateikti negalima. 

2.15 Tiekėjai prisiima atsakomybę už rūpestingą visų pirkimo dokumentų išnagrinėjimą, 

įskaitant pateiktus projektinius dokumentus ir visus pateiktus paaiškinimus bei papildymus, 

taip pat už pateikiamos informacijos apie visas sąlygas bei įsipareigojimus, galinčius turėti 

įtakos pasiūlymo sumai ar pobūdžiui arba darbų kokybei bei atlikimui, gavimą. Tiekėjui 

laimėjus šį pirkimą, reikalavimai, grindžiami klaidomis, terminų praleidimu, prašant pakeisti 

pasiūlymo sumą arba sąlygas, nebus priimami. Jeigu vykdant rangos sutartį paaiškės, kad 

Rangovas turi atlikti darbus, kuriuos jis privalėjo įtraukti į savo sąnaudas pagal perkančiosios 

organizacijos pateiktus pirkimo dokumentus, tai šiuos darbus pirkimą laimėjęs tiekėjas 

privalės atlikti savo sąskaita. 

 

 

3. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI 
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3.1. Perkančioji organizacija, norėdama išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas 

ir pajėgus įvykdyti pirkimo sutarties sąlygas, nustato tiekėjų minimalius kvalifikacijos 

reikalavimus ir ekonominės bei finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo 

reikalavimus, bei kartu su pasiūlymu reikalauja pateikti lentelėse nurodytą informaciją ir 

kitus tiekėjo kvalifikaciją bei pajėgumą pagrindžiančius dokumentus. Tiekėjo, neatitikusio 

nors vieno nurodyto reikalavimo arba, perkančiosios organizacijos prašymu 

nepatikslinusio pateiktų netikslių ir neišsamių duomenų apie savo atitikimą 

reikalavimams, pasiūlymas atmetamas. 

3.2. Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti žemiau nurodytus minimalius kvalifikacijos 

reikalavimus ir pateikti atitikimą jiems įrodančius dokumentus: 

 

Minimalūs kvalifikacijos reikalavimai 
Dokumentai, įrodantys Tiekėjo atitikimą 

reikalavimams 

1. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, 

arba tiekėjo, kuris yra juridinis 

asmuo, vadovas (vadovai) 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 

Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir 

ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 

išduota pažyma ar valstybės įmonės Registrų 

centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta 

tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis 

jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus 

duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies, kurioje 

registruotas tiekėjas, ar iš kurios jis atvyko, 

kompetentingos institucijos dokumentas (originalas 

arba tinkamai patvirtinta kopija), liudijantis, kad 

nėra nurodytų pažeidimų.  

Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne 

anksčiau kaip 30 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. 

 

Pateikiamos dokumentų kopijos skaitmeninėje 

formoje CVP IS priemonėmis. 
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darbų, prekių ir paslaugų pirkimo 

sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 

45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose 

Europos Sąjungos teisės aktuose 

apibrėžtus nusikaltimus.  

2. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo arba 

tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, 

dalyvis (fizinis asmuo), turintis 

balsų daugumą juridinio asmens 

dalyvių susirinkime, neturi 

neišnykusio ar nepanaikinto 

teistumo už nusikalstamą bankrotą. 

1) Išrašas iš teismo sprendimo arba 

Informatikos ir ryšių departamento prie 

Vidaus reikalų ministerijos išduota pažyma 

ar valstybės įmonės Registrų centro 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nustatyta tvarka išduotas dokumentas, 

patvirtinantis jungtinius kompetentingų 

institucijų tvarkomus duomenis, arba 

atitinkamos užsienio šalies, kurioje 

registruotas tiekėjas, ar šalies iš kurios jis 

atvyko, kompetentingos institucijos 

išduotas dokumentas, liudijantis, kad nėra 

nurodytų pažeidimų.  

Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne 

anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo 

termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas 

anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei 

pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas 

yra priimtinas.  

 

2) Laisvos formos tiekėjo deklaracija, 

patvirtinanti, kad juridinio asmens dalyvis 

(fizinis asmuo) turi balsų daugumą (50 

proc. + 1 balsas) juridinio asmens dalyvių 

susirinkime (nurodyti fizinio asmens vardą 

ir pavardę). 

 

Tuo atveju, jeigu balsų daugumos (50 proc. + 1) 

juridinio asmens dalyvių susirinkime neturi nei 

vienas juridinio asmens dalyvis (fizinis asmuo) 

arba balsų daugumą turintis dalyvis yra juridinis 

asmuo, tiekėjas pateikia atitinkamą informaciją 

patvirtinančią laisvos formos tiekėjo deklaraciją.  

 

Pateikiamos dokumentų kopijos skaitmeninėje 

formoje CVP IS priemonėmis. 

3. Tiekėjas nėra bankrutavęs, 

likviduojamas, su kreditoriais 

sudaręs taikos sutarties (tiekėjo ir 

kreditorių susitarimas tęsti tiekėjo 

veiklą, kai tiekėjas prisiima tam 

tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai 

sutinka savo reikalavimus atidėti, 

sumažinti ar jų atsisakyti), 

sustabdęs ar apribojęs savo veiklos 

1) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, 

registruotas Lietuvos Respublikoje, 

perkančioji organizacija nereikalauja 

tiekėjo pateikti dokumento apie tiekėjo 

teisinį statusą (nėra bankrutavęs, 

likviduojamas). Ši informacija bus 

tikrinama valstybės įmonės Registrų centro 

informacinėje sistemoje paskutinę 

pasiūlymų pateikimo termino dieną, 
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arba jo padėtis pagal šalies, kurioje 

jis registruotas, įstatymus nėra tokia 

pati ar panaši. Jam nėra iškelta 

restruktūrizavimo, bankroto byla 

arba nėra vykdomas bankroto 

procesas ne teismo tvarka, nėra 

inicijuotos priverstinio likvidavimo 

ar susitarimo su kreditoriais 

procedūros arba jam nėra 

vykdomos analogiškos procedūros 

pagal šalies, kurioje jis registruotas, 

įstatymus. 

nurodytą skelbime, atspausdinama ir 

saugoma kartu su tiekėjo pasiūlymu.  

Perkančioji organizacija tikrina atitikimą šiam 

kvalifikacijos reikalavimui paskutinę pasiūlymų 

pateikimo termino dieną bei tai fiksuoja viešojo 

pirkimo protokole ir prideda patvirtinančius 

atitikimą šiam reikalavimui dokumentus. 

Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas 

Lietuvos Respublikoje, jis pateikia valstybės 

įmonės Registrų centro išduotą išrašą ar šios 

įmonės Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį 

jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus 

duomenis, arba išrašą iš teismo spendimo, jei toks 

yra. 

Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba 

juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje yra 

registruotas tiekėjas, ar šalies iš kurios jis atvyko, 

teismo ar kitos kompetentingos institucijos išduotą 

pažymą.  

Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne 

anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo 

termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas 

anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei 

pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas 

yra priimtinas.  

 

2) Tiekėjo deklaracija (priedas Nr. 5), 

patvirtinanti, kad tiekėjas su kreditoriais 

sudaręs taikos sutarties (tiekėjo ir kreditorių 

susitarimas tęsti tiekėjo veiklą, kai tiekėjas 

prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o 

kreditoriai sutinka savo reikalavimus 

atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti), sustabdęs 

ar apribojęs savo veiklos, jam nėra iškelta 

restruktūrizavimo ar bankroto byla arba 

nėra vykdomas bankroto procesas ne 

teismo tvarka, nėra inicijuotos priverstinio 

likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais 

procedūros. 

 

Pateikiamos dokumentų kopijos skaitmeninėje 

formoje CVP IS priemonėmis).  

4. 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 

1) 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 kompetentingos 
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įvykdžiusiu įsipareigojimus, 

susijusius su mokesčių, įskaitant 

socialinio draudimo įmokas, 

mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų 

įsipareigojimų suma yra mažesnė 

kaip 50 eurų. 

institucijos išduotas dokumentas. 

Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne 

anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo 

termino pabaigos. Jeigu dokumentas išduotas 

anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis 

negu pasiūlymų pateikimo terminas, toks 

dokumentas yra priimtinas.  

 

2) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, 

registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo 

nereikalaujama pateikti jokių socialinio 

draudimo įmokų mokėjimo reikalavimą 

įrodančių dokumentų.  

Perkančioji organizacija duomenis tikrina 

paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną, 

fiksuoja tai viešojo pirkimo protokole ir prideda 

patvirtinančius atitikimą šiam reikalavimui 

dokumentus. 

Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas, kuris 

yra fizinis asmuo, pateikia Valstybinio socialinio 

draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų 

Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų, 

susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo 

administravimu, išduotą dokumentą arba pateikia 

valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą 

dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų 

institucijų tvarkomus duomenis. Kitos valstybės 

tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, 

pateikia šalies, kurioje jis yra registruotas, 

kompetentingos valstybės institucijos išduotą 

pažymą.  

Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne 

anksčiau kaip 30 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. 

 

Pateikiamos dokumentų kopijos skaitmeninėje 

formoje CVP IS priemonėmis. 

5. Tiekėjas nuo 2016 m. sausio 1 d. nėra 

padaręs esminio pirkimo sutarties 

pažeidimo, dėl kurio per 

pastaruosius 3 (trejus) metus buvo 

nutraukta pirkimo sutartis arba per 

pastaruosius 3 (trejus) metus buvo 

priimtas ir įsiteisėjęs teismo 

sprendimas, kuriuo tenkinami 

Perkančiosios organizacijos 

Laisvos formos tiekėjo deklaracija, patvirtinanti, 

kad tiekėjas nuo 2016 m. sausio 1 d. nėra padaręs 

esminio pirkimo sutarties pažeidimo. 
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reikalavimai pripažinti pirkimo 

sutarties neįvykdymą ar netinkamą 

įvykdymą esminiu ir atlyginti dėl to 

patirtus nuostolius. 

6. Tiekėjas turi teisę verstis atitinkama 

su pirkimo objektu susijusia veikla, 

kuri reikalinga pirkimo sutarčiai 

įvykdyti.  

Statinių kategorija: ypatingi 

statiniai (STR 1.01.03:2017).  

Statinių grupės: negyvenamieji 

pastatai, inžineriniai tinklai: dujų 

(išskyrus magistralinius 

dujotiekius), vandentiekio, šilumos 

tiekimo, nuotekų šalinimo, 

elektroninių ryšių infrastruktūra. 

Statinio statybos darbų sritys: 

- bendrieji statybos darbai (išskyrus 

fasadų šiltinimą); 

- vandentiekio ir nuotekų šalinimo 

tinklų tiesimas; 

- statinio vandentiekio ir nuotekų 

šalinimo inžinierinių tinklų 

tiesimas; 

- šilumos tiekimo tinklų tiesimas; 

- šilumos gamybos (iki 1 MW galios) 

įrenginių montavimas; 

- statinio dujų inžinerinių sistemų 

įrengimas; 

- dujų, naftos ar kito kuro 

technologinių inžinerinių sistemų 

įrengimas;  

- statinio elektros inžinerinių sistemų 

įrengimas; 

- procesų valdymo ir automatizavimo 

sistemų įrengimas;  

- statinio nuotolinio ryšio 

(telekomunikacijų) inžinerinių 

sistemų įrengimas;  

- statinio apsauginės signalizacijos, 

gaisrinės saugos (signalizacijos) 

inžinerinių sistemų įrengimas. 

 

 

1) Lietuvos Respublikos juridinių asmenų 

registro išplėstinis išrašas ar tiekėjo įstatų 

dalis ar kiti dokumentai, kuriuose būtų 

nurodyti tiekėjo įregistravimo duomenys ir 

vykdoma veikla arba šalies, kurioje 

registruotas tiekėjas kompetentingos 

institucijos (profesinių ar veiklos 

tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų 

pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, 

kurioje tiekėjas registruotas, ar priesaikos 

deklaracija, liudijanti tiekėjo teisę verstis 

atitinkama veikla) išduotas dokumentas ar 

priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo 

teisę verstis atitinkama veikla. 

 

2) Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos 

išduoto atestato arba Lietuvos Respublikos 

Aplinkos ministerijos išduotos Teisės 

pripažinimo pažymos arba VĮ Statybos 

produkcijos sertifikavimo centro atestato 

(arba lygiaverčio dokumento), suteikiančio 

teisę būti ypatingo statinio statybos rangovu 

nurodytoms statinių grupėms ir statinio 

statybos darbų sritims. 

 

3) Lietuvos Respublikos valstybinės 

energetikos inspekcijos prie Energetikos 

ministerijos atestatas arba Lietuvos 

valstybinės energetikos inspekcijos išduota 

pažyma (arba lygiaverčio dokumento) ar 

užsienio šalies kompetentingos institucijos 

nustatyta tvarka išduotas kvalifikacijos 

atestatas, suteikiantis teisę atlikti šiuos 

darbus:  

- specialiųjų elektros įrenginių 

eksploatavimo darbus; 

- elektros instaliacijos iki 1000 V 

eksploatavimo darbus; 

- šilumos įrenginių (išskyrus šilumos tinklus 

ir šilumos punktus) iki 1,4 Mpa slėgio 

remonto darbus; 

- šilumos įrenginių (išskyrus šilumos tinklus 

ir šilumos punktus) iki 1,4 Mpa slėgio 

bandymo darbus; 

- šilumos įrenginių (išskyrus šilumos tinklus 

ir šilumos punktus) iki 1,4 Mpa slėgio 
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technologinio valdymo ir techninės 

priežiūros darbus; 

- šilumos įrenginių iki 1,4 Mpa slėgio 

pagalbinių įrenginių eksploatavimo darbus; 

- šilumos įrenginių iki 1,4 Mpa slėgio 

vandens cheminio paruošimo įrenginių 

bandymo, remonto darbus; 

- šilumos įrenginių iki 1,4 Mpa slėgio 

apsaugos, automatikos ir valdymo sistemų 

eksploatavimo darbus; 

- šilumos įrenginių apmūrijimo, izoliavimo ir 

dažymo darbus. 

 

Pateikiamos dokumentų kopijos skaitmeninėje 

formoje CVP IS priemonėmis. 

7. Tiekėjas sutarties vykdymui turi 

turėti būtinus specialistus, 

nurodytus 7.1 – 7.2 punktuose. 

Tiekėjas gali siūlyti specialistą vienai ar 

kelioms pozicijoms, jei jis turi 

teisę/kvalifikaciją pagal šiame punkte 

nurodytus reikalavimus.  

 

1) Pateikiamas siūlomų specialistų sąrašas, 

parengtas pagal pirkimo sąlygų priedą Nr. 

4, kuriame nurodomi specialistų vardai, 

pavardės, jų pareigos vykdant sutartį, 

specialistų turimi kvalifikaciniai atestatai, 

išdavusios institucijos pavadinimas, 

kvalifikacinio atestato numeris ir galiojimo 

laikas, kiekvieno iš specialistų darbų 

teikimo teikėjui teisinė forma (darbo 

sutartis, ketinimų protokolas ir pan.).  

 

2) Pateikiami siūlomų specialistų gyvenimo 

aprašymai ir kvalifikaciniai atestatai (7.1 – 

7.2 punktai), suteikiantys teisę eiti 

nurodytas pareigas vykdant sutartį.  

 

Pateikiamos dokumentų kopijos skaitmeninėje 

formoje CVP IS priemonėmis.  

7.1. Ne mažiau kaip 1 (vieną) kvalifikuotą 

ypatingo statinio statybos vadovą. 

Statinių grupės:  

- negyvenamieji pastatai;  

- inžineriniai tinklai.  

Specialisto gyvenimo aprašymas ir kvalifikaciją 

patvirtinantis atestatas.  

 

Pateikiamos dokumentų kopijos skaitmeninėje 

formoje CVP IS priemonėmis. 

7.2. Ne mažiau kaip 1 (vieną) kvalifikuotą 

ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų 

vadovą.  

Statinių grupės: 

- negyvenamieji pastatai; 

- inžineriniai tinklai: dujų tinklai 

(išskyrus magistralinius 

dujotiekius), šilumos tiekimo; 

Statinio statybos darbų sritys: 

- šilumos gamybos (iki 1 MW galios) 

įrenginių montavimas; 

- statinio dujų inžinierinių sistemų 

Specialisto gyvenimo aprašymas ir kvalifikaciją 

patvirtinantis atestatas.  
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įrengimas; 

- šildymo, dujų, naftos ar kito kuro 

technologinių inžinerinių sistemų 

įrengimas; 

- vandentiekio ir nuotekų šalinimo 

tinklų tiesimas; 

- statinio vandentiekio ir nuotekų 

šalinimo inžinierinių sistemų 

įrengimas; 

- statinio elektros inžinerinių sistemų 

įrengimas; 

- statinio nuotolinio ryšio 

(telekomunikacijų) inžinierinių 

sistemų įrengimas; 

- procesų valdymo ir automatizavimo 

sistemų įrengimas; 

- statinio apsauginės signalizacijos, 

gaisrinės saugos (signalizacijos) 

inžinierinių sistemų įrengimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pateikiamos dokumentų kopijos skaitmeninėje 

formoje CVP IS priemonėmis. 
. 8.Tiekėjas per paskutinius 5 metus arba 

per laiką nuo įmonės įregistravimo 

dienos ( jei tiekėjas vykdė veiklą mažiau 

nei 5 metus) turi būti įvykdęs bent 1 

dujomis kūrenamos, visiškai 

automatizuotos katilinės rekonstravimo 

(statybos) sutartį, kurios vertė yra ne 

mažesnė kaip 200 000 EUR (du šimtai 

tūkstančių eurų) (be PVM). Jei tiekėjas 

teikia informaciją apie vykdomas sutartis, 

laikoma, kad jo patirtis atitinka keliamą 

reikalavimą, jei vykdomos sutarties 

įvykdyta dalis yra ne mažesnė kaip 

200 000 EUR. 

 

Pateikiamas patvirtintas įvykdytų/vykdomų 

sutarčių sąrašas, parengtas pagal pirkimo sąlygų 

priedą Nr. 3, nurodant sutarčių pavadinimus, 

objektą ir darbų aprašymą, sutarčių vertes, datas, 

užsakovus bei jų kontaktus. Pateikiamos statinių 

pripažinimo tinkamais naudoti aktų kopijos arba 

statybos užbaigimo aktų kopijos arba, jei toks aktas 

nesurašomas arba juose nėra reikiamos 

informacijos, užsakovo patvirtinimas (pažyma), 

įrodantis, kad svarbiausi darbai buvo atlikti 

tinkamai arba tiekėjo deklaracija. Pažymose ar 

deklaracijoje turi būti nurodyta: objekto 

pavadinimas, tiekėjo atliktų  darbų vertė, įrengtų 

dujinių katilinių galia, data ir vieta. 

 

Pateikiamos dokumentų kopijos skaitmeninėje 

formoje CVP IS priemonėmis. 

9.Tiekėjas turi būti įdiegęs ir dirbti 

pagal kokybės vadybos, aplinkos 

apsaugos vadybos, energijos vadybos, 

suvirinimo kokybės arba lygiaverčių 

standartų reikalavimus:  

- kokybės vadybos sistemos ISO 

9001 standarto; 

- aplinkosaugos vadybos sistemos 

ISO 14000 standarto; 

- profesinės saugos ir sveikatos 

vadybos sistemos OHSAS 18001 

standarto; 

- energijos vadybos sistemos ISO 

50001 18001 standarto; 

Kompetentingų institucijų išduotų sertifikatų ar 

kitų lygiaverčių dokumentų, patvirtinančių, kad 

dalyvis laikosi nurodytų standartų ar kitų 

lygiaverčių standartų reikalavimų, kopijos. 
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- suvirinimo kokybės sistemos ISO 

3834-2:2005 arba ISO 3834-3:2005 

standartų. 

 

Pateikiamos dokumentų kopijos skaitmeninėje 

formoje CVP IS priemonėmis. 

 

Pastabos: 

a) perkančioji organizacija pripažįsta kitose valstybėse išduotus lygiaverčius minimalius 

kvalifikacijos reikalavimus įrodančius dokumentus; 

b) perkančioji organizacijai paprašius, tiekėjas privalės pateikti kvalifikacijos atitikties 

dokumentų originalus; 

c) 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 (Aposttille) tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų 

dokumentų legalizavimo panaikinimo; 

d) jeigu tiekėjas negali pateikti kvalifikacijos atitiktį patvirtinančių dokumentų, nes 

atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai 

neapima visų keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti priesaikos deklaracija arba šalyse, 

kuriose ji netaikoma, oficialia tiekėjo deklaracija, kurią jis yra pateikęs kompetentingai 

teisinei arba administracinei institucijai, notarui arba kompetentingai profesinei ar prekybos 

organizacijai jo kilmės šalyje arba šalyje, iš kurios jis atvyko; 

e) neatlygintinai prieinami duomenys apie tiekėjo (juridinio asmens) kvalifikaciją bus 

užfiksuoti ir išsaugomi įgaliotojoje perkančiojoje organizacijoje paskutinę pasiūlymų 

pateikimo dieną bei bus laikomi aktualiais; vėliau paaiškėjus, jog tiekėjo (juridinio asmens) 

kvalifikacija pagal neatlygintinai prieinamus duomenis paskutinę pasiūlymų pateikimo dieną 

neatitiko Pirkimo sąlygose nustatytų kvalifikacijos reikalavimų, įgaliotoji perkančioji 

organizacija turės pareigą iki Pirkimo sutarties sudarymo tokio tiekėjo pasiūlymą atmesti kaip 

neatitinkantį kvalifikacijos reikalavimų. 

3.3. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, konkurso sąlygų 3.2 punkte numatytos 

minimalių kvalifikacijos reikalavimų lentelės 1, 2, 3, 4, 5 punktuose nustatytus 

kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas ūkio 

subjektų grupės narys atskirai, o 6, 7, 7.1 – 7.2, 8, 9, punktų kvalifikacijos reikalavimus 

turi atitikti bent vienas grupės narys arba visi grupės nariai kartu. 

3.4. Savo pasiūlyme tiekėjas turi nurodyti, kokius subrangovus jis ketina pasitelkti, jei 

pasitelks (pirkimo sąlygų 2 priedas). Pasitelkiami subrangovai turi atitikti konkurso 

sąlygų 3.2 punkte numatytos minimalių kvalifikacijos reikalavimų  lentelės 1, 2, 3, 4, 5 

punktuose nurodytus reikalavimus, o 6, 9 punktus subtiekėjas turi atitikti toje veiklos 

srityje, kurioje atliks darbus, atsižvelgiant į jo prisiimamus įsipareigojimus pirkimo 

sutarčiai vykdyti, o 7, 7.1 – 7.2 punktuose nustatytiems reikalavimams pagrįsti tiekėjas 

turi pateikti informaciją apie specialisto atitikimą toms veiklos sritims, kuriose 

specialistas atliks darbus, atsižvelgiant į jo prisiimamus įsipareigojimus sutarčiai vykdyti. 

Toks nurodymas nekeičia pagrindinio tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti 

pirkimo sutarties įvykdymo. Subrangovai negali būti pasitelkiami tiems darbams vykdyti, 

kuriuos, vadovaujantis pirkimo sąlygų 2.3 punktu, privalo atlikti pats tiekėjas. Bendra 

visų subrangovų atliekamų darbų vertė negali viršyti 30 proc. visos pasiūlymo vertės. 

3.5. Konkurse gali dalyvauti tiek Lietuvos Respublikoje, tiek užsienyje registruoti Tiekėjai. 

3.6. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė 

melagingą informaciją, kurią perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis 

priemonėmis. Jeigu perkančiajai organizacijai kyla abejonių dėl Tiekėjo tinkamumo, ji 

turi teisę kreiptis į kompetentingas institucijas, kad gautų visą reikiamą informaciją. 
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4. ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE 

 

4.1. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos 

sutarties kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties 

šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su perkančiąja organizacija sudaryti pirkimo 

sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis bendroje sutarties vertėje. Sutartis turi numatyti 

solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių perkančiajai organizacijai 

nevykdymą. Taip pat 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). 

4.2. Perkančioji organizacija nereikalauja, kad ūkio subjektų grupės pateiktą pasiūlymą 

pripažinus geriausiu ir perkančiajai organizacijai pasiūlius sudaryti pirkimo sutartį, ši ūkio 

subjektų grupė įgautų tam tikrą teisinę formą. 

 

 

5. PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS 

 

5.1. Perkančioji organizacija nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų 

paaiškinimų. 

5.2. Perkančiosios organizacijos ir tiekėjų paklausimai ir atsakymai vieni kitiems, atliekant 

viešųjų pirkimų procedūras, turi būti lietuvių kalba. Perkančioji organizacija visus gautus 

klausimus ir visus atsakymus į juos, visus kitus pirkimo dokumentų paaiškinimus ir 

patikslinimus skelbs CVP IS, kur yra skelbiami visi šio viešojo pirkimo dokumentai. 

5.3. Tiekėjas gali paprašyti, kad perkančioji organizacija paaiškintų pirkimo dokumentus. 

Perkančioji organizacija atsako į kiekvieną tiekėjo CVP IS priemonėmis pateiktą prašymą 

paaiškinti pirkimo dokumentus, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 4 (keturias) 

darbo dienas iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Perkančioji organizacija į gautą 

prašymą atsako CVP IS priemonėmis ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo jo 

gavimo dienos. Perkančioji organizacija, atsakydama tiekėjui, nenurodo, iš ko gavo 

prašymą. Atsakymas turi būti skelbiamas ne vėliau kaip likus 1 (vienai) darbo dienai iki 

pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.  

5.4. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, perkančioji organizacija savo iniciatyva gali 

paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus, o paskelbta informacija tikslinama 

patikslinant skelbimą CVP IS bei vadovaujantis protingumo kriterijumi, nukeliant 

pasiūlymų pateikimo terminą. 

5.5. Jeigu perkančioji organizacija pirkimo dokumentus paaiškina (patikslina) arba jei ji 

negali pirkimo dokumentų paaiškinimų (patikslinimų) pateikti taip, kad visi tiekėjai juos 

gautų ne vėliau kaip likus 1 (vienai) darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino 

pabaigos, ji privalo perkelti pasiūlymų pateikimo terminą protingumo kriterijų 

atitinkančiam laikui, per kurį tiekėjai, rengdami pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į šiuos 

paaiškinimus (patikslinimus), apie tai paskelbdama patikslinantį skelbimą. 

 

 

6. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS 

 

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

dalyvis. Jei Tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės 

dalyvis dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti. Bet kuris 

fizinis ar juridinis asmuo, teikdamas pasiūlymą kaip atskiras tiekėjas ar ūkio subjektų 



14 

 

grupės dalyvis (jungtinės veiklos sutarties šalis), kitame pasiūlyme nebegali būti 

subtiekėjas. 

6.3. Pasiūlymas turi būti pateikiamas tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS, 

lietuvių kalba ir pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu teisės aktų 

reikalavimus. Pasiūlymai pateikti popierinėje laikmenoje vokuose bus grąžinami neatplėšti 

tiekėjams ar grąžinami registruotu laišku ir nebus vertinami. Su užsienio kalbomis 

pateikiamais dokumentais turi būti pateikiamas jų vertimas į lietuvių kalbą, patvirtintas 

vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu. 

6.4. Perkančioji organizacija reikalauja, kad visi tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus įrodantys 

bei visi kiti pasiūlyme pateikiami dokumentai būtų pateikti elektroninėje formoje, t. y. 

tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis arba pateikiant nuskenuotus dokumentų 

originalus.  

6.5. Perkančioji organizacija neleidžia pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus 

alternatyvų pasiūlymą (alternatyvius pasiūlymus), jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas 

(alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti. 

6.6. Tiekėjo pasiūlyme turi būti: 

6.6.1. pasiūlymo galiojimo užtikrinimas, pateiktas elektroniniu būdu. Dokumentas 

turi būti pasirašytas pasiūlymo galiojimo užtikrinimą išdavusio subjekto saugiu 

elektroniniu parašu, atitinkančiu Elektroninio parašo įstatymo nustatytus 

reikalavimus; 

6.6.2. užpildytas pasiūlymas pagal pasiūlymo formą (2 priedas); 

6.6.3. įgaliojimas ar kitas dokumentas, suteikiantis teisę pasirašyti tiekėjo pasiūlymą, 

kai pasiūlymą elektroniniu parašu pasirašo ne juridinio asmens vadovas, o jo 

įgaliotas asmuo; 

6.6.4. jungtinės veiklos sutartis, jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė; 

6.6.5. kita pirkimo dokumentuose prašoma informacija ir (ar) dokumentai. 

6.7. Elektroninis pasiūlymas turi būti pateiktas iki skelbime apie pirkimą nurodyto termino 

Lietuvos laiku CVP IS priemonėmis. Asmeniškai, per kurjerį arba paštu gautas vokas su 

pasiūlymu bus grąžintas jį atsiuntusiam tiekėjui (pasiūlymas nenagrinėjamas). 

6.8. Pasiūlyme tiekėjas turi nurodyti jo galiojimo terminą. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau 

kaip 90 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei pasiūlyme nenurodytas jo 

galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek nustatyta Pirkimo sąlygose, t. 

y. 90 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. 

6.9. Pasiūlyme nurodoma pirkimo kaina turi būti apskaičiuota ir išreikšta taip, kaip nurodyta 

pirkimo sąlygų 1 priede. Apskaičiuojant kainą turi būti atsižvelgta į visas perkamų darbų 

apimtis, į pasiūlymo kainos sudėtines dalis, į techninę specifikaciją (7 priedas) ir jos 

reikalavimus, į sutarties projekte numatytus atsiskaitymo už atliktus darbus terminus bei į 

visus kitus šio viešojo pirkimo dokumentų reikalavimus. Į darbų kainą turi būti įskaičiuoti 

visi Rangovo darbų atlikimo kaštai, visų statybinių medžiagų, įrangos bei priemonių 

įsigijimo išlaidos, visi Rangovo mokami mokesčiai, rinkliavos ir visos kitos išlaidos 

(PVM, sandėliavimo, transportavimo, statybinių atliekų išvežimo ir pan.), galinčios turėti 

įtakos kainai ir sutartinių įsipareigojimų vykdymui. 

6.10. Pasiūlymo formoje (1 priedas) kaina turi būti skaičiuojama tikslumo lygiu iki euro 

šimtųjų dalių (t. y. du skaičiai po kablelio). Perkančioji organizacija vertins tik pasiūlymo 

formoje nurodytą kainą, išreikštą skaitmenimis ir žodžiais. Tiekėjui pasiūlymo formoje 

nenurodžius pasiūlymo kainos, įgaliotoji perkančioji organizacija pasiūlymą atmes. 

Siūlomos kainos turi būti išreikštos eurais. Tuo atveju, kai pasiūlyme nurodyta kaina, 

išreikšta skaičiais, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta 

žodžiais. 
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6.11. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, Pasiūlymo formoje (1 priedas) turi nurodyti (jei 

konfidenciali informacija pateikiama), kuri tiekėjo pateikiama informacija yra 

konfidenciali. Tokią informaciją sudaro visų pirma komercinė (gamybinė) paslaptis ir 

konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Tiekėjų reikalavimu, Perkančioji organizacija turi 

juos supažindinti su kitų dalyvių pasiūlymais, išskyrus tą informaciją, kurią tiekėjai 

nurodė kaip konfidencialią. Siekiant, kad perkančioji organizacija galėtų užtikrinti tiekėjo 

informacijos konfidencialumą, tiekėjas turi užpildyti pasiūlymo formoje esančią lentelę 

dėl konfidencialios informacijos pateikimo bei elektroniniame pasiūlyme esančią 

konfidencialią informaciją turi pateikti atskiru failu. Tiekėjas failo pavadinime nurodo 

„Konfidencialu“.  

6.12. Kol nepasibaigė pasiūlymų priėmimo terminas, Tiekėjas gali pakeisti ar atšaukti 

pateiktą savo pasiūlymą, neprarasdamas pasiūlymo galiojimo užtikrinimo. Pasiūlymas 

nebus pakeistas ar atšauktas, jei toks tiekėjo pranešimas bus gautas vėliau nustatyto 

termino. Apie pasiūlymo pakeitimą ar atšaukimą Tiekėjas privalo pranešti perkančiajai 

organizacijai iki vokų su pasiūlymais pateikimo termino pabaigos CVP IS priemonėmis. 

6.13. Pasiūlymas turi būti pasirašytas tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens parašu. 

Pateikdamas pasiūlymą, tiekėjas sutinka su visomis pirkimo dokumentuose nustatytomis 

sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, 

ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.  

 

 

7. PASIŪLYMŲ ŠIFRAVIMAS 

 

7.1. Tiekėjas elektroniniu būdu CVP IS priemonėmis teikiamą pasiūlymą gali užšifruoti. 

Instrukciją, kaip tiekėjas gali užšifruoti elektroniniu būdu CVP IS priemonėmis teikiamą 

pasiūlymą, galima rasti Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainėje 

http://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/uzsifravimo_instrukcija.pdf.  

7.2. Tiekėjas, nusprendęs pateikti užšifruotą pasiūlymą, turi:  

7.2.1. iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos naudodamasis CVP IS priemonėmis 

pateikti užšifruotą pasiūlymą (užšifruojamas visas pasiūlymas arba pasiūlymo 

dokumentas, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina); 

7.2.2. iki vokų atplėšimo 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: info@sstinklai.lt, faksu: 8 380 52538. Tokiu atveju 

tiekėjas turėtų būti aktyvus ir įsitikinti, kad pateiktas slaptažodis laiku pasiekė 

adresatą. 

7.3. 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). 

 

 

 

http://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/uzsifravimo_instrukcija.pdf
mailto:info@sstinklai.lt
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8. PASIŪLYMŲ GALIOJIMO IR SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS 

 

8.1. Perkančioji organizacija reikalauja pasiūlymo galiojimo užtikrinimo Lietuvos 

Respublikos civilinio kodekso nustatytais prievolių įvykdymo užtikrinimo būdais – 

Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko, ar kredito unijos garantijos, ar 

draudimo bendrovės laidavimo. Užtikrinimo vertė – 1 (vienas) procentas nuo 

pasiūlyme pateiktos sumos (bendros pasiūlymo kainos) be PVM.  

8.2. Prieš pateikdamas pirkimo pasiūlymą, tiekėjas gali CVP IS priemonėmis prašyti 

perkančiosios organizacijos patvirtinti, kad ji sutinka priimti jo siūlomą pasiūlymo 

galiojimo užtikrinimą. Tokiu atveju perkančioji organizacija privalo CVP IS priemonėmis 

duoti tiekėjui atsakymą ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo 

dienos. Šis patvirtinimas neatima teisės iš perkančiosios organizacijos atmesti pasiūlymo 

galiojimo užtikrinimą, gavus informaciją, kad pasiūlymą užtikrinantis ūkio subjektas tapo 

nemokus ar neįvykdė įsipareigojimų perkančiajai organizacijai arba kitiems ūkio 

subjektams, ar netinkamai juos vykdė.  

8.3. Pasiūlymų galiojimą užtikrinantis dokumentas turi būti pateiktas elektronine forma, t. y. 

pateikiant skaitmeninę dokumento kopiją. Elektroniniu būdu teikiamas dokumentas turi 

būti pasirašytas pasiūlymo galiojimo užtikrinimą išdavusio banko ar kredito unijos, ar 

draudimo bendrovės saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos 

elektroninio parašo įstatymo nustatytus reikalavimus. Elektronine forma pateiktas 

pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas negrąžinamas. 

8.4. Perkančioji organizacija reikalauja, kad pirkimo sutarties įvykdymas būtų užtikrintas 

Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko, ar kredito unijos garantijos, ar 

draudimo bendrovės laidavimu. Reikalaujama sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė – 10 

(dešimt) procentų nuo Sutarties kainos be PVM. Tokį sutarties įvykdymo užtikrinimą 

Rangovas privalės perkančiajai organizacijai pateikti per sutartyje numatytą terminą. 

Pirkimo sutartis įsigalioja tik pirkimą laimėjusiam dalyviui ją pasirašius ir pateikus 

reikalaujamą sutarties įvykdymo užtikrinimą. 

 

 

9. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪROS 

 

9.1. Susipažinimas su elektroninėmis priemonėmis CVP IS gautais pasiūlymais įvyks 

skelbime apie viešąjį pirkimą nurodytu laiku, adresu Pramonės g. 2a, Šalčininkai, 

UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“, direktoriaus pavaduotojo kabinete, Viešųjų pirkimų 

komisijos posėdyje. 

9.2. Susipažinimo su elektroninėmis priemonėmis gautais pasiūlymais procedūroje turi teisę 

dalyvauti visi pasiūlymus pateikę tiekėjai arba jų įgalioti atstovai, taip pat viešuosius 

pirkimus kontroliuojančių institucijų atstovai.  

9.3. Susipažinimo su elektroninėmis priemonėmis gautais pasiūlymais procedūroje 

dalyvaujantiems tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams skelbiama: pasiūlymą pateikusio 

tiekėjo pavadinimas; pasiūlyme nurodyta kaina; ar pasiūlymas pateiktas elektroninėmis 

priemonėmis, su saugiu elektroniniu parašu; ar pateiktas pasiūlymo galiojimo 

užtikrinimas. Ši informacija pateikiama ir posėdyje nedalyvavusiems, tačiau pageidavimą 

gauti informaciją pareiškusiems, pasiūlymą pateikusiems tiekėjams. 
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10. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS 

 

10.1. Pirkimui pateiktus pasiūlymus nagrinėja ir vertina Komisija. Pasiūlymai nagrinėjami ir 

vertinami konfidencialiai, nedalyvaujant pasiūlymus pateikusių tiekėjų atstovams. 

10.2. Komisija tikrina tiekėjų pasiūlymuose pateiktų kvalifikacijos duomenų atitikimą 

konkurso sąlygose nustatytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams. Jeigu 

Komisija nustato, kad tiekėjo pateikti kvalifikacijos duomenys yra neišsamūs arba 

netikslūs, ji privalo raštu CVP IS priemonėmis prašyti tiekėjo juos patikslinti arba 

papildyti per Perkančiosios organizacijos nurodytą terminą. Jeigu Perkančiosios 

organizacijos prašymu tiekėjas raštu CVP IS priemonėmis nepatikslino netikslių ir 

neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją, perkančioji organizacija atmeta tokį 

pasiūlymą. 

10.3. Komisija tikrina, ar pasiūlymai atitinka konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus. 

Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai raštu CVP IS priemonėmis 

paprašius, tiekėjai privalo pateikti papildomus paaiškinimus raštu nekeisdami pasiūlymo 

esmės. Perkančioji organizacija negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo esmės 

– pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių konkurso sąlygose nustatytų 

reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų juos  atitinkantis. Paaiškinimai siunčiami CVP 

IS priemonėmis. Esant reikalui, tiekėjų atstovai gali būti kviečiami į Komisijos posėdį, 

pranešant visiems tiekėjams, į kokius klausimus turės atsakyti jų atstovai. 

10.4. Jeigu pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža, Komisija privalo 

dalyvio CVP IS susirašinėjimo priemonėmis paprašyti per Komisijos nurodytą terminą 

pagrįsti neįprastai mažą pasiūlymo kainą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių 

pagrindimą. Perkančioji organizacija turi įvertinti riziką, ar tiekėjas, kurio pasiūlyme 

nurodyta neįprastai maža kaina, sugebės tinkamai įvykdyti sutartį. Perkančioji 

organizacija, vertindama, ar tiekėjo pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai 

maža, vadovaujasi Viešųjų pirkimų įstatymo 40 straipsnio 2 ir 3 dalyse įtvirtintomis 

nuostatomis, Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2009 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 

1S-96 „Dėl pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai mažos kainos 

sąvokos apibrėžimo“. Jeigu tiekėjas nepagrindžia neįprastai mažos kainos, jo pasiūlymas 

atmetamas. 

10.5. Komisija, radusi pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, privalo raštu CVP 

IS priemonėmis paprašyti dalyvių per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas 

aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos 

kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, dalyvis neturi teisės 

atsisakyti kainos sudėtinių dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis. Jei dalyvis per 

perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaiso aritmetinių klaidų ir (ar) 

nepaaiškina pasiūlymo, jo pasiūlymas laikomas neatitinkančiu pirkimo dokumentuose 

nustatytų reikalavimų. 

10.6. Jeigu pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaičiais, neatitinka kainos, nurodytos 

žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais. 

10.7. Komisija tikrina, ar pasiūlytos ne per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos,  

kainos. 

10.8. Tiekėjo pateiktų kvalifikacijos duomenų patikslinimai, pasiūlymo turinio 

paaiškinimai, pasiūlyme nurodytų aritmetinių klaidų pataisymai, neįprastai mažos kainos 

pagrindimo dokumentai yra pateikiami tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis. Tiekėjui 

neatsakius iki paklausime nurodytos datos ir valandos arba pavėlavus pateikti atsakymą (ir 

jį pagrindžiančią informaciją) laikoma, kad tiekėjas atsakymo nepateikė. 

10.9. Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu: 

10.9.1. Tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų; 
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10.9.2. Tiekėjas pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir, 

perkančiajai organizacijai prašant, nepatikslino jų; 

10.9.3. Pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų; 

10.9.4. Visų dalyvių, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per 

didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos; 

10.9.5. Tiekėjas per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaisė pasiūlyme 

nurodytų aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo; 

10.9.6. Tiekėjo pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža kaina, ir tiekėjas 

Komisijos prašymu nepateikė kainos sudėtinių dalių ir skaičiavimų pagrindimo arba 

kitaip nepagrindė neįprastai mažos pasiūlymo kainos; 

10.9.7. Apie nustatytų reikalavimų atitikimą yra pateikęs melagingą informaciją, kurią 

perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis; 

10.9.8. Pasiūlymas buvo pateiktas ne perkančiosios organizacijos nurodytomis 

elektroninėmis priemonėmis; 

10.9.9. Tiekėjas per perkančiosios organizacijos nustatytą terminą nepatikslino, nepapildė 

ar nepateikė pirkimo dokumentuose nurodytų kartu su pasiūlymu teikiamų 

dokumentų: tiekėjo įgaliojimo asmeniui pasirašyti paraišką ar pasiūlymą, jungtinės 

veiklos sutarties, pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento; 

10.9.10. Kitais Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytais pagrindais. 

10.10. Perkančioji organizacija, gavusi Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą, bet kuriuo metu 

iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jei atsirado 

aplinkybių, kurių perkančioji organizacija negalėjo numatyti. Nutraukusi pirkimo 

procedūras, perkančioji organizacija apie tai praneša visiems tiekėjams. 

 

 

11. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS 

 

11.1. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami eurais pagal mažiausios 

kainos kriterijų. 

 

 

12. PASIŪLYMŲ EILĖ IR SPRENDIMAS DĖL PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMO 

 

12.1. Išnagrinėjusi ir įvertinusi pateiktus pasiūlymus, perkančioji organizacija nustato 

pasiūlymų eilę ir laimėjusį pasiūlymą. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi kainų didėjimo 

tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų kainos yra vienodos, nustatant pasiūlymų eilę 

pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio vokas su pasiūlymu įregistruotas anksčiausiai, 

t. y. kuris CVP IS priemonėmis pateiktas anksčiausiai. Pasiūlymų eilė nenustatoma, jeigu 

buvo gautas tik vienas pasiūlymas. 

12.2. Pirkimą laimėjęs dalyvis nustatomas pagal patvirtintą pasiūlymų eilę. Laimėjusiu 

pasiūlymu pripažįstamas pirmuoju pasiūlymų eilėje esantis pasiūlymas.  

12.3. Konkurso laimėtojui perkančioji organizacija siūlo pasirašyti pirkimo sutartį. Kvietime 

sudaryti pirkimo sutartį nurodomas laikas, iki kada tiekėjas turi pasirašyti pirkimo sutartį.  

12.4. Perkančioji organizacija, priėmusi sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo, apie šį 

sprendimą nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, praneša kiekvienam 

pasiūlymą pateikusiam dalyviui CVP IS priemonėmis. Tais atvejais, kai pasiūlymą 

pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas 

laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių konkurso sąlygų nuostatas. Dalyviams, 

kurių pasiūlymai neįrašyti į šią eilę, kartu su pranešimu apie pasiūlymų eilę pranešama 

ir apie jų pasiūlymų atmetimo priežastis. 
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12.5. Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu atsisako sudaryti pirkimo 

sutartį, iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties arba atsisako pirkimo 

sutartį sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė 

sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju perkančioji organizacija siūlo sudaryti pirkimo sutartį 

tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal patvirtintą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, 

atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį. 

 

 

13. PRETENZIJŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA 

 

13.1. Tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti perkančiosios organizacijos 

sprendimus ar veiksmus, turi pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai Viešųjų 

pirkimų įstatymo V skyriuje nustatyta tvarka. Pretenzija turi būti pateikta CVP IS 

priemonėmis. Perkančiosios organizacijos priimtas sprendimas gali būti skundžiamas 

teismui Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje nustatyta tvarka.  

13.2. Perkančioji organizacija nagrinėja tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos iki Pirkimo 

sutarties sudarymo dienos.  

 

 

14. SIŪLOMOS PASIRAŠYTI PIRKIMO SUTARTIES PROJEKTAS 

 

14.1. Pirkimo sutarties projektas pateikiamas 6 priede. Sutarties projekto sąlygos yra 

privalomos ir sudarant sutartį su laimėtoju jų esmė negali būti keičiama. Sutarties valiuta 

– eurai.  

14.2. Jeigu tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu arba CVP IS 

priemonėmis atsisako ją sudaryti arba nepateikia Pirkimo sąlygose nurodyto sutarties 

įvykdymo užtikrinimo ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo galiojančio 

liudijimo (poliso), arba iki perkančiosios organizacijos nurodyto laiko neatvyksta sudaryti 

pirkimo sutarties, arba atsisako sudaryti pirkimo sutartį 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.  

14.3. Pirkimo sutartis turi būti sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigė atidėjimo 

terminas (15 (penkiolikos) dienų laikotarpis nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį 

išsiuntimo dienos). Atidėjimo terminas gali būti netaikomas, kai vienintelis suinteresuotas 

tiekėjas yra tas, su kuriuo sudaroma pirkimo sutartis. 

14.4. Sutartis sudaroma laikotarpiui iki pilno sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. 

14.5. Darbai turi būti pradėti vykdyti pasirašius pirkimo sutartį. 

14.6. Už kiekvieną uždelstą apmokėti dieną perkančioji organizacija moka tiekėjui 0,02 proc. 

dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos. Tiekėjas už kiekvieną pavėluotą darbų 

atlikimo dieną moka Perkančiajai organizacijai 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo 

neatliktų darbų kainos.  

14.7. Tiekėjas, dėl savo kaltės nepradėjęs arba nutraukęs Sutartyje numatytus darbus be 

pateisinamos priežasties, privalo sumokėti Užsakovui 5 proc. baudą nuo sutarties objekto 

kainos bei atlyginti Užsakovui dėl to patirtus kitus nuostolius. 

14.8. Atsiskaitymas už tinkamai atliktus Darbus vykdomas Užsakovui pasirašius galutinį 

Darbų perdavimo – priėmimo aktą, pagal Rangovo pateiktą sąskaitą, per 30 (trisdešimt) 

dienų po atliktų darbų akto pasirašymo ir sąskaitos gavimo.  

14.9. Visos tiekėjo tiekiamos medžiagos, gaminiai turi būti nauji ir atitikti Lietuvoje 

galiojančius standartus, bei normas ir privalo būti sertifikuoti, kaip numatyta norminiais 
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dokumentais. Tiekėjui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta administracinė, 

civilinė ir baudžiamoji atsakomybė už blogai atliktų darbų padarinius statybos metu ir per 

rangos garantinį laiką (jo pradžia skaičiuojama nuo Rangovo užbaigtų darbų perdavimo 

Užsakovui dienos), kuris yra ne trumpesnis nei Statybos įstatyme nustatyta garantija. 

Visus garantiniu laikotarpiu išaiškėjusius defektus, atsiradusius dėl tiekėjo kaltės, 

(pažeidus darbų vykdymo technologiją, panaudojus nekokybiškas, netinkamas medžiagas 

ar nekokybiškai atlikus darbus ir pan.), tiekėjas likviduoja savo sąskaita. 

14.10. Jei paaiškėja, kad reikalingi papildomi, Sutartyje nenumatyti darbai be kurių 

neįmanoma tinkamai užbaigti vykdyti Sutartį, VPĮ nustatyta tvarka vykdomas papildomas 

pirkimas. 

14.11. Sutarties vykdymo metu subrangovus (jei bus pasitelkiami) galima pakeisti tik iš 

anksto suderinus su Užsakovu, tačiau pakeisti subrangovai privalo būti ne žemesnės 

kvalifikacijos ir turintys ne mažesnę patirtį kaip tiekėjo Sutarties vykdymui pasitelkti 

subrangovai, kurie buvo nurodyti tiekėjo pasiūlyme. 

14.12. Pirkimo sutarties sąlygos jos galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus 

tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti VPĮ 3 straipsnyje nustatyti 

principai ir tikslai. Pirkimo sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties 

sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai 

ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos Konkurso sąlygose. Tais atvejais, kai pirkimo 

sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant Konkurso sąlygas 

ir pirkimo sutarties sudarymo metu, pirkimo sutarties šalys gali keisti tik neesmines 

pirkimo sutarties sąlygas.  

14.13. Visi ginčai, kurie gali kilti tarp šalių dėl pirkimo sutarties vykdymo ir aiškinimo, 

sprendžiami derybomis. Nepavykus nesutarimų išspręsti derybomis, visi ginčai 

sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

 

 

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

15.1. Perkančioji organizacija, gavusi Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą, bet kuriuo metu iki 

pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras. Nutraukus pirkimo 

procedūrą, Perkančioji organizacija apie tai praneša visiems Tiekėjams, registruotiems 

pirkime.  

15.2. Procedūra gali būti nutraukta bet kuriuo metu, jei Viešųjų pirkimų tarnyba nustatė, kad 

pirkimo procedūros metu buvo padaryta pažeidimų, ypač tokių, dėl kurių nukentėjo 

sąžininga konkurencija, ir įpareigojo perkančiąją organizaciją tai padaryti. 

15.3. Perkančioji organizacija neatlygina dalyviams nuostolių, patirtų dėl pirkimo procedūrų 

nutraukimo.  

 

__________________________ 
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priedas Nr.1 

 

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) 

 

 

PASIŪLYMAS  

 

KONTEINERINĖS KATILINĖS ĮRENGIMO (RANGOS) DARBŲ PIRKIMAS  

PIRKIMAS  

 

____________ Nr. ______ 

(Data) 

_____________ 

(Sudarymo vieta) 

 

Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja ūkio 

subjektų grupė, surašomi visi dalyvių 

pavadinimai:  

Atsakingasis partneris: Partneris Nr. 1: ir t.t.:) 

 

Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų 

grupė, surašomi visi dalyvių adresai) 

 

Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė  

Telefono/fakso numeris  

El. pašto adresas  

 

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, 

nustatytomis šiuose pirkimo dokumentuose  (jų paaiškinimuose, papildymuose). 

Vadovaudamiesi konkurso ir žemiau nurodytomis sąlygomis bei terminais, be jokių 

išlygų ar apribojimų, mes siūlome pateikti katilinės įrengimui reikalingą įrangą, atlikti 

katilinės įrengimo darbus bei ištaisyti defektus. 

 

Konteinerinė katilinė, adresu Snadeckio g. 8, Jašiūnai, Šalčininkų r. 

Eil. 

Nr. 

Darbų grupės pavadinimas Kaina be 

PVM, 

Eur 

PVM suma, 

Eur 

Kaina su 

PVM, Eur 

1. 
Statinio konstrukcijos     

2. Šilumos gamyba    

2. Lauko elektra      

3. Vidaus dujotiekis    

5. Elektros tiekimas, procesų valdymas ir 

automatizacija, signalizacija    
   

IŠ VISO:    

Pastaba: kainos pasiūlyme nurodomos paliekant du skaitmenis po kablelio. 
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Bendra pasiūlymo kaina įskaitant PVM: _____________ EUR (<nurodyti žodžiais>) 

Bendra pasiūlymo kaina be PVM: ________ EUR (<nurodyti žodžiais>) 

PVM: ____________ EUR (<nurodyti žodžiais>) 

 

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais. 

 

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos 

darbų, medžiagų išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas 

išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų 

reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą. 

 

Nurodome siūlomų katilų technines charakteristikas: 

Eil. 

Nr. 

Parametro pavadinimas Mato 

vnt. 

Aprašymas 

(siūlomos įrangos duomenis įrašo 

tiekėjas) 

1. Katilo gamintojas -  

2. Markė -  

3. Katilo nominali šiluminė galia kW  

4. Katilo NVK esant nominaliai galiai %  

5. Katilo vandens tūris l  

6. Degiklio tipas   

7. Degiklio darbo diapazono 

reguliavimas 

%  

8. Azoto oksidų kiekis dūmuose mg/Nm3  

9. Dūmų temperatūra katilo išėjime 

katilui dirbant temperatūriniu režimu 

50 / 30 ºC pilnu galingumu 

ºC  

 

Pastaba: teikiamai įrangai turi būti suteikiama ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija.  

 

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: 

Eil. 

Nr. 
Pateiktų dokumentų pavadinimas 

Dokumento lapų skaičius 

1.   

2.   

3.   

   

 

 

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali: 

Eil.

Nr. 

Pateikto dokumento pavadinimas (pavadinime 

vartoti žodį „Konfidencialu“) 

Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS 

pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti 

dokumentai“) 

1.   

   

 

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad jos 

pasiūlyme nėra. 
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Pasiūlymas galioja iki <nurodyti datą>. 

Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame <nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, 

dokumentus>. 

 

 

_______________ 

(Tiekėjo arba jo įgalioto 

asmens pareigų pavadinimas) 

____________ 

(Parašas) 

____________________ 

(Vardas ir pavardė) 

 

 

______________________ 
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priedas Nr.2 

 

INFORMACIJA APIE NUMATOMUS PASITELKTI SUBRANGOVUS 

 

Mes ketiname dalį sutartyje numatytų darbų vykdyti subrangos pagrindais ir 

pateikiame šią informaciją apie subrangovus: 

Darbai, numatyti vykdyti 

subrangos pagrindais 

Subrangovo pavadinimas ir adresas Procentinė subrangos 

vertė nuo pasiūlymo 

kainos, proc. 

1.   

2.   

   

   

 

Pridedamos subrangos sutartys arba ketinimų protokolai su numatomais pasitelkti 

subrangovais. 

 

Pastaba. Bendra visų subrangovų atliekamų darbų vertė negali viršyti 30 proc. visos 

pasiūlymo vertės. 

 

 

 

______________________________________ _____________________________ 

(Tiekėjo arba įgalioto asmens pareigos, 

vardas, pavardė) (parašas) 
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 priedas Nr. 3 

 

 

ĮVYKDYTŲ SUTARČIŲ, SUSIJUSIŲ SU PIRKIMO OBJEKTU,  

SĄRAŠAS 

 

 

Eil. 

Nr. 

Sutarties 

pavadinimas 

Sutarties 

objektas, 

darbų 

aprašymas 

Dujinių katilinių, 

kurių galia ne 

mažesnė kaip 400 kW, 

įrengimo/rekonstravi

mo sutarties vertė  

Sutarties 

pradžios 

data 

Sutarties 

įvykdymo 

data 

Užsakovo 

pavadinimas, 

kontaktiniai 

duomenys 

1.       

       

 

 

 

Pridedama: 

1. 

2. 

 

 

Pastaba: įrodymui apie įvykdytą sutartį tiekėjas pateikia statinių pripažinimo tinkamais 

naudoti aktų kopijas, o tokių nesant - užsakovo pažymą. Nesant užsakovo pažymos, tiekėjas 

pateikia tiekėjo deklaraciją. 

 

 

______________________________________ _____________________________ 

(Tiekėjo arba įgalioto asmens pareigos, 

vardas, pavardė) (parašas) 
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priedas Nr. 4  

 

SPECIALISTŲ SĄRAŠAS 

 

Eil. 

Nr. 

Vardas, 

pavardė 

Pareigos 

vykdant 

sutartį 

Specialistų turimi atestatai, 

išdavusios institucijos 

pavadinimas, atestato numeris ir 

galiojimo laikas 

Darbų/paslaugų 

teikimo tiekėjui 

teisinė forma 

1.     

2.     

     

     

     

     

 

 

______________________________________ _____________________________ 

(Tiekėjo arba įgalioto asmens pareigos, 

vardas, pavardė) (parašas) 
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priedas Nr. 5 

(Tiekėjo deklaracijos formos pavyzdys) 

Herbas arba prekių ženklas 

(Rangovo 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, ______________________________________________________________ , 

(Rangovo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė) 

tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a))_____________________________ , 

                                                                                (Rangovo 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) 

 

1. Tiekėjas su kreditoriais sudaręs taikos sutarties (tiekėjo ir kreditorių susitarimas 

tęsti tiekėjo veiklą, kai tiekėjas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo 

reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti), sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, jam nėra 

iškelta restruktūrizavimo ar bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo 

tvarka, nėra inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros. 

2.  Man žinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 2 dalies 5 punktu (Žin., 1996, 

Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179) pateiktas pasiūlymas bus atmestas. 

3. Tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta 

tvarka. 

4. Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildo kiekvienas 

ūkio subjektas. 

 

      

(Deklaraciją sudariusio asmens 

pareigų pavadinimas) 

 (Parašas)   (Vardas ir pavardė)   

 

 

 



28 

 

 

priedas Nr. 6 

 

<sutarties projektas > 

 

Konteinerinės katilinės įrengimo (rangos) darbų pirkimo sutartis 

Nr. ________ 

 

2017 m. _______ __ d. 

Vilnius 

  

Uždaroji akcinė bendrovė „Šalčininkų šilumos tinklai“, juridinio asmens kodas: 

174976486, Pramonės g. 2A, Šalčininkai, atstovaujama ______, toliau vadinama Užsakovu, ir 

_________________, juridinio asmens kodas ______________, adresas________, 

atstovaujama ________________________, toliau vadinama Rangovu,  

 

atsižvelgdamos į tai, kad Užsakovas priima Rangovo <įrašykite datą> dienos pasiūlymą atlikti 

Katilinės įrengimo (rangos) darbus remiantis įvykdytu Konkursu, 

 

sudarėme šią Katilinės įrengimo (rangos) sutartį (toliau – Sutartis): 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Turi būti laikoma, kad toliau išvardinti dokumentai sudaro šią Sutartį ir yra suprantami ir 

aiškintini kaip jos sudedamosios dalys: 

1.1. Pirkimo dokumentų patikslinimai/paaiškinimai ir prieš pasirašant Sutartį surengto 

susirinkimo protokolas (jeigu bus); 

1.2. Rangovo Pasiūlymas su priedais; 

1.3. Techninė specifikacija su priedais. 

 

 

II. SUTARTIES OBJEKTAS 

 

2. Sutarties objektas: konteinerinės katilinės, adresu Snadeckio g. 8, Jašiūnai, Šalčininkų r., 

įrengimo darbai (toliau - Darbai). Konkrečios darbų apimtys, reikalavimai darbams 

nurodyti techninėse specifikacijose ir schemose.  

3. Rangovas įsipareigoja Užsakovui tinkamai atlikti ir baigti Darbus iki 2017 m. rugsėjo 30 d. 

nuo Darbo pradžios pasirašius Sutartį bei ištaisyti bet kuriuos jų defektus, ir perduoti  

Darbų rezultatą Užsakovui laikantis šios Sutarties ir Civilinio kodekso nuostatų, o 

Užsakovas įsipareigoja priimti Darbus. 

 

III. ŠALIŲ PATVIRTINIMAI 

 

4. Sudarydamas šią Sutartį Rangovas patvirtina, kad: 

4.1. Jis turi visas licencijas, leidimus, žinias, patirties ir kvalifikaciją reikalingus šiai 

Sutarčiai įvykdyti; 

4.2. Susipažino su darbų objektu, aplinkybėmis ir sąlygomis, kurioms esant bus atliekami 

Darbai, su techninėmis specifikacijomis ir kita kartu su Konkurso medžiaga pateikta 

dokumentacija, ir neturi jokių pretenzijų ir/ar pastabų dėl galimybės atlikti Darbus 

Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir sąlygomis; 
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4.3. Rangovas yra nuosekliai ir išsamiai įvertinęs būtinus darbus, statybos medžiagų, 

įrengimų bei darbo jėgos vertes bei rinkos kainas, galimą jų svyravimą ne tik Sutarties 

sudarymo momentu, bet ir Sutarties vykdymo laikotarpiui; 

4.4. Gerai išanalizavo ir suprato Darbų pobūdį bei jų apimtį pagal technines specifikacijas, 

Darbų dokumentus bei kitus Rangovui pateiktus duomenis, statybos objekto fizinius 

matmenis ir būklę, numatė ir įvertino visus sudėtinius darbus, medžiagas, įrangą, 

priemones, paslaugas ir kitus įsipareigojimus, o taip pat visus kaštus, būtinus Darbams 

atlikti; 

4.5. Rangovas pareiškia, kad būdamas savo srities profesionalu, išsamiai išanalizavo, 

patikrino techninėse specifikacijose nurodytus medžiagų ir darbų kiekius bei apimtis, 

įvertino visus pagrindinius, tarpinius darbus, reikalingus pagal Sutartį numatytiems 

Darbams atlikti, turėjo galimybę raštu pateikti visas pastabas Užsakovui; 

4.6. Rangovas garantuoja, kad atlikus Darbus, visos įrengtos sistemos tinkamai, 

nepertraukiamai ir kokybiškai funkcionuos, jas bus galima tinkamai naudoti pagal tikslinę 

jų paskirtį.  

4.7. Visos Rangovo naudojamos medžiagos, gaminiai turi būti nauji ir atitikti Lietuvoje 

galiojančius standartus, bei normas ir privalo būti sertifikuoti, kaip numatyta norminiais 

dokumentais.  

5. Jei paaiškėja, kad reikalingi papildomi, Sutartyje nenumatyti darbai be kurių neįmanoma 

tinkamai užbaigti vykdyti Sutartį, VPĮ nustatyta tvarka vykdomas papildomas pirkimas. 

 

 

IV. SUTARTIES KAINA 

 

6. Užsakovas įsipareigoja sumokėti Sutarties kainą Rangovui, atsižvelgdamas į Darbų 

vykdymą bei jų baigimą. Už Sutarties kainą Rangovas įsipareigoja atlikti Darbus, 

numatytus Sutarties 1, 2 punktuose. Į Sutarties kainą įeina darbo jėgos, darbo mechanizmų 

ir medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo, transportavimo ir visos kitos, Rangovui 

priklausančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei šią Sutartį, 

išlaidos. 

7. Priimtą Sutarties sumą sudaro: 

< įrašyti skaitmenimis> Eur, <įrašyti skaitmenimis> ct (< įrašyti žodžiais> eurų, 

<įrašyti skaitmenimis> ct) 

PVM : 

< įrašyti skaitmenimis> Eur, <įrašyti skaitmenimis> ct (< įrašyti žodžiais> eurų, 

<įrašyti skaitmenimis> ct) 

Sutarties suma su PVM: 

< įrašyti skaitmenimis> Eur, <įrašyti skaitmenimis> ct (< įrašyti žodžiais> eurų, 

<įrašyti skaitmenimis> ct) 

8. Sutarčiai taikoma fiksuota kaina. Užsakovas šią kainą sumoka Rangovui už visus sutartyje 

numatytus darbus. Jei rangovas įvykdo darbų, nurodytų sutartyje, daugiau nei buvo 

numatyta, laikoma, kad tie darbų kiekiai buvo įskaičiuoti į mokėtiną pagal sutartį kainą, t. 

y. nepriklausomai nuo atliktų darbų apimties, sutarties kaina negali būti keičiama. Didesni 

atliktų darbų pagal sutartį kiekiai (apimtys) nelaikomi papildomais darbais.  

9. Pridėtinės vertės mokestis (toliau - PVM) apskaičiuojamas vadovaujantis galiojančio 

Lietuvos Respublikos Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nustatyta tvarka. 

10. Sutarties kaina dėl bendro kainų lygio kitimo, infliacijos, darbo jėgos,  ar pasikeitusių 

mokesčių  perskaičiuojama nebus, išskyrus PVM pasikeitimą. 
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V. TERMINAI 

 

11. Darbų atlikimo terminas – iki 2017 m. rugsėjo 30 d. nuo šios Sutarties pasirašymo dienos. 

Šis terminas gali būti pratęstas vieną kartą iki 1 (vieno) mėnesio laikotarpiui dėl 

nenumatytų aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo (trečiųjų šalių neveikimas arba 

netinkamas veikimas, techninėje specifikacijoje nurodytų darbų pakeitimai, išskirtinai 

nepalankios gamtinės sąlygos ir pan.). Tokiu atveju termino pabaigos nukėlimas 

įforminamas rašytiniu šalių susitarimu.  

 

VI. DARBŲ ATLIKIMAS, PERDAVIMAS – PRIĖMIMAS 

 

12. Rangovas privalo vykdyti Sutarties objekte nurodytus Darbus laikydamasis šios Sutarties, 

Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių aktų nuostatų.  

13. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslėpti kitais darbais ir konstrukcijomis 

(vadinamuosius „paslėptus darbus“), pateikti Užsakovo priėmimui, įspėjęs jį apie tai 

mažiausiai prieš vieną darbo dieną, bei įforminti paslėptų darbų aktą. 

14. Rangovas atsako už saugų Darbų vykdymą. 

15. Garantinio laikotarpio įsipareigojimams užtikrinti Rangovas pateikia atitinkamą garantinį 

raštą. Šis raštas turi būti perduodamas kartu su galutinio darbų priėmimo-perdavimo aktu 

ir yra galutinio apmokėjimo sąlyga. 

16. Darbai laikomi baigtais, kai Rangovas darbų perdavimo-priėmimo aktu perduoda Darbus, 

o Užsakovas juos priima. Tarpiniai atliktų darbų priėmimai ir perdavimai atliekami už 

darbus, atliktus per vieną kalendorinį mėnesį. Rangovas pateikia aktą apie atliktų per 

kalendorinį mėnesį darbų apimtį ir vertę Užsakovui ne vėliau kaip einamojo mėnesio 

paskutinę darbo dieną. Užsakovas privalo apžiūrėti priduodamus atliktus darbus ir 

pasirašyti aktą (su pastabomis ar be jų) arba motyvuotai nuo to atsisakyti ne vėliau kaip 

per 5 (penkias) darbo dienas. Pirminės apžiūros metu nustatytus pagrįstus defektus 

Rangovas privalo ištaisyti ne vėliau kaip per Užsakovo nurodytą technologiškai 

reikalingą, protingą terminą.  

17. Šalys aiškiai supranta ir patvirtina, kad tarpinis atliktų darbų aktas nėra galutinis darbų 

priėmimas – perdavimas. Šis darbų priėmimas bei aktavimas yra atliekamas tinkamo 

Sutarties vykdymo kontrolei užtikrinti. 

18. Galutinis Darbų perdavimas ir priėmimas atliekamas visiškai užbaigus Darbus ir Sutartimi 

bei teisės aktų nustatyta tvarka perdavus techninę – išpildomąją dokumentaciją. Rangovas 

praneša Užsakovui raštu apie pasiruošimą galutinai perduoti Darbus. Užsakovas per 5 

(penkias) darbo dienas organizuoja galutinį darbų priėmimą pasirašant perdavimo-

priėmimo aktą arba tuo pačiu terminu pareiškia raštu Sutarties nuostatomis pagrįstas 

pretenzijas.  

19. Jei Užsakovas pastebi jau priimtų darbų pagrįstus trūkumus, kurių jis nepastebėjo 

priimdamas darbus, Užsakovas privalo pranešti apie trūkumus Rangovui per 15 

(penkiolika) kalendorinių dienų po jų pastebėjimo. Pranešus apie trūkumus, Rangovas 

privalo ištaisyti juos per Užsakovo nurodytą technologiškai reikalingą, protingą terminą. 

Jeigu Rangovas per nurodytą protingą terminą nepašalina atliktų darbų trūkumų, apie 

kuriuos jį informavo Užsakovas, tai Rangovas privalo atlyginti Užsakovui tiesioginius 

nuostolius, kuriuos šis patirs dėl to, kad Užsakovas šiuos trūkumus pašalins savo 
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iniciatyva, pasitelkdamas trečiuosius asmenis, tokiu atveju nuostoliai (išlaidos tretiesiems 

asmenims trūkumams šalinti) bus išskaitomi iš Rangovui mokėtinų sumų. 

 

VII. DARBŲ KOKYBĖ 

 

20. Kiekviena Sutarties šalis turi teisę pasitelkti nepriklausomus ekspertus tuo atveju, jei tarp 

Sutarties šalių kyla ginčas dėl atliktų darbų kokybės. Ekspertizės atlikimo išlaidas apmoka 

Sutarties šalis, kurios teiginiai dėl atliktų darbų kokybės prieštaravo ekspertizės išvadai. 

21. Rangovas užtikrina, kad Darbai (įskaitant ir visas panaudotas medžiagas, įrenginius, 

priemones) visiškai atitiks galiojančių teisės aktų, normatyvinių statybos techninių 

dokumentų, Sutarties dokumentų bei Darbų dokumentų reikalavimus.  

 

VIII. ATSISKAITYMAS UŽ DARBUS 

 

22. Atsiskaitymas už tinkamai atliktus Darbus vykdomas Užsakovui pasirašius galutinį Darbų 

perdavimo – priėmimo aktą, pagal Rangovo pateiktą sąskaitą, per 30 (trisdešimt) dienų po 

atliktų darbų akto pasirašymo ir sąskaitos gavimo.  

23. Už kiekvieną uždelstą apmokėti dieną Užsakovas moka Rangovui 0,02 proc. dydžio 

delspinigius nuo neapmokėtos sumos.  

 

IX. GARANTINIS TERMINAS 

 

24. Atliktų Darbų garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo statinio pripažinimo 

tinkamu naudoti dienos. Šis terminas negali būti trumpesnis kaip 5 (penki) metai, paslėptų 

statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir kt.) – 10 (dešimt) metų, o jeigu šiuose 

elementuose buvo nustatyta tyčia paslėptų defektų – 20 metų. Teikiamos įrangos garantinį 

terminą nustato gamintojas, tačiau jis turi būti ne trumpesnis nei 24 mėn.  

25. Garantinio laikotarpio metu nustatyti statybos darbų defektai fiksuojami atskiru šalių 

surašytu aktu. Šiame akte nurodomas terminas, per kurį Rangovas įsipareigoja nemokamai 

ištaisyti garantiniu laikotarpiu atsiradusį defektą, jo ištaisymo būdą bei tvarką. Jei 

Rangovas pranešime nurodytu laiku neatvyksta apžiūrėti statybos darbų defektų bei 

nepasirašo akto, jį vienašališkai pasirašo Užsakovas. 

26. Garantinio laikotarpio metu atsiradus darbų defektams, garantinis laikotarpis tai darbų 

daliai yra sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus dienos 

iki visiško defektų pašalinimo dienos. Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas 

yra pratęsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas. Kai darbų, jiems panaudotų 

medžiagų, įrangos, priemonių komplektuojamoji detalė pakeičiama garantinio 

aptarnavimo būdu, naujai detalei taikomas toks pat garantijos terminas, koks šia Sutartimi 

yra nustatytas atitinkamiems darbams (garantijos terminas tokiai detalei skaičiuojamas iš 

naujo nuo jos perdavimo Užsakovui dienos). 

 

 

 

X. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS 

 

27. Užsakovas privalo: 

27.1. Pateikti Rangovui Sutarčiai vykdyti reikalingus dokumentus ir informaciją, kuriuos 

pagal įstatymus ir kitus teisės aktus Užsakovas privalo pateikti Rangovui. Jeigu Rangovui 

reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai ir informacija, jis įsipareigoja apie tai 
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nedelsiant raštu įspėti nurodydamas konkrečiai kokių dokumentų jam reikia ir kokia forma 

jie turėtų būti pateikti; 

27.2. Priimti iš Rangovo tinkamai atliktus darbus ir už juos atsiskaityti. 

27.3. Atsiradus trūkumams ir/ar defektams, sustabdyti Darbus iki jie bus pašalinti. Darbų 

trūkumai ir/ar defektai įforminami rašytiniais aktais, įrašais statybos darbų žurnale; 

27.4. Bendradarbiauti su Rangovu organizuojant objekto priėmimą naudojimui. 

27.5. Gavus rašytinį Rangovo prašymą, per 30 dienų po Darbų užbaigimo akto įforminimo 

dienos grąžinti Rangovui Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimą. 

27.6. Vykdyti kitas pareigas, numatytas šioje Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos 

Respublikos teisės aktuose. 

 

28. Užsakovas turi teisę: 

28.1. Tikrinti atliekamų Darbų atlikimo eigą, kiekį ir kokybę, Užsakovo pateiktų medžiagų 

naudojimą; 

28.2. Reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdytų pagal pateiktą projektą (dokumentai 

pateikiami Konkurso Techninėje specifikacijoje) ir laikydamasis normatyvinių statybos 

dokumentų reikalavimų. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo projekto, šalių patvirtinto 

kalendorinio vykdymo grafiko, nesilaiko normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų ir 

(ar) Darbų vykdymo protokoluose nurodytų, ir Rangovo prisiimtų įsipareigojimų, 

Užsakovas turi teisę raštu pareikalauti šalinti trūkumus ir nemokėti už netinkamai atliktą 

darbą; 

28.3. Kontroliuoti Sutarties vykdymą, ir, aptikus Sutarties vykdymo trūkumus ir / ar 

pažeidimus, duoti Rangovui vykdytinus nurodymus ir / arba atsisakyti priimti Darbus. 

Užsakovas turi teisę nurodyti terminą Rangovui Sutarties vykdymo trūkumams pašalinti. 

28.4. Pateikti Rangovui papildomą informaciją, kuri perduodama skaitmenine forma arba 

telekomunikacinėmis priemonėmis. 

28.5. Įgyvendinti kitas teises, numatytas šioje Sutartyje ir suteikiamas pagal galiojančius 

Lietuvos Respublikos teisės aktus. 

 

XI. RANGOVO TEISĖS IR PAREIGOS 

 

29. Rangovas privalo: 

29.1. Pradėti vykdyti Darbus šioje Sutartyje nustatytu metu, juos kokybiškai atlikti, užbaigti 

ir perduoti Užsakovui, ištaisyti defektus, nustatytus iki Darbų perdavimo Užsakovui ir (ar) 

per garantinį laikotarpį; 

29.2. Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą, kuris 

turi galioti iki visiško iki galutinio atliktų Darbų perdavimo; 

29.3. Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis ne vėliau kaip Sutarties pasirašymo dieną 

pateikti Užsakovui sutarties įvykdymo užtikrinimą ir civilinės atsakomybės privalomąjį 

draudimą bei užtikrinti jo galiojimą, kaip to reikalaujama pagal statybos darbų ir civilinės 

atsakomybės privalomąjį draudimą reglamentuojančius teisės aktus; 

29.4. Darbus atlikti pagal pateiktą projektinę dokumentaciją, statybos techninių reglamentų 

ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą, reikalavimus; 

29.5. Darbus vykdyti, juos užbaigti ir perduoti Užsakovui Sutartyje nustatytais terminais ir 

grafiku; 

29.6. Vykdyti Užsakovo nurodymus dėl Darbų vykdymo metu nustatytų Darbų defektų 

pašalinimo ar kitų šios Sutarties ar Lietuvos Respublikos statybą reglamentuojančių teisės 

aktų neatitinkančių Darbų ištaisymo; 
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29.7. Užsakovui nurodžius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijų ir kitus bandymus. 

Jei paaiškėja, kad Darbai neatitinka galiojančių statybos normų reikalavimų ir (arba) 

projektinės dokumentacijos, visas su tuo susijusias išlaidas apmoka Rangovas; 

29.8. Savarankiškai apsirūpinti materialiniais ištekliais Sutartyje numatytiems Darbams 

atlikti. Medžiagos turi atitikti Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus, 

Užsakovui turi būti pateikti medžiagų sertifikatai arba atitikties deklaracijos; 

29.9. Užtikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus statybos aikštelėje, jos priešgaisrinę 

apsaugą ir aplinkos ekologinę apsaugą, objekte esančio turto apsaugą nuo meteorologinių 

sąlygų poveikio ir kitokio jo sugadinimo; 

29.10. Tvarkyti statybos vykdymo dokumentaciją, pildyti statybos darbų žurnalą; 

29.11. Savo lėšomis įrengti laikinus statybos aikštelės aptvėrimus iš medžiagos, suderintos 

su Užsakovu (profiliuotų lakštų ir/ar vielos tinklo tvoros elementų); 

29.12. Užtikrinti, kad į objekto teritoriją nepatektų pašaliniai asmenys. 

29.13. Perduoti Užsakovui statybos techninę-išpildomąją dokumentaciją ir, jeigu to 

reikalaujama pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus įstatymus, kitus statinio pripažinimo 

tinkamu naudoti komisijai statybos priėmimui teikiamus dokumentus; 

29.14. Vykdyti kitas pareigas, numatytas šioje Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos 

Respublikos teisės aktuose. 

 

30. Rangovo teisės: 

30.1. Iš anksto suderinus su Užsakovu, Sutarties vykdymo metu pakeisti subrangovus (jei 

bus pasitelkiami). Pakeisti subrangovai privalo būti ne žemesnės kvalifikacijos ir turintys 

ne mažesnę patirtį kaip tiekėjo Sutarties vykdymui pasitelkti subrangovai, kurie buvo 

nurodyti tiekėjo pasiūlyme; 

30.2. Suderinęs su Užsakovu, įrengti statybvietėje laikinus statinius, konstrukcijas ir 

įrenginius, sandėliuoti medžiagas, reikalingas Darbams atlikti; 

30.3. Patekti į objektą tiek, kiek tai būtina atlikti Darbus bei įvykdyti kitus Sutartyje 

numatytus įsipareigojimus. 

30.4. Įgyvendinti kitas teises, numatytas šioje Sutartyje ir suteikiamas pagal galiojančius 

Lietuvos Respublikos teisės aktus. 

 

 

XII. DRAUDIMAS IR SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS  

 

31. Rangovas ne vėliau kaip Sutarties pasirašymo dieną privalo Užsakovui pateikti Sutarties 

įvykdymo užtikrinimą - Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko, ar kredito 

unijos garantijos, ar draudimo bendrovės laidavimą, kurio suma 10 (dešimt) procentų 

nuo Sutarties kainos be PVM bei civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį.  

32. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti visą Sutarties galiojimo terminą. Jei Sutartis 

būtų pratęsta, Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas taip pat turi būti pratęstas tam 

pačiam laikotarpiui. Sutarties vykdymo metu likus iki Sutarties įvykdymo užtikrinimo 

galiojimo pabaigos ne mažiau kaip 10 (dešimt) kalendorinių dienų, Rangovas įsipareigoja 

pateikti Užsakovui pratęstą arba naują Sutarties įvykdymo užtikrinimo banko ar kredito 

unijos garantiją arba draudimo laidavimo raštą.  

33. Sutarties įvykdymo užtikrinimo garantijoje ar draudimo laidavimo rašte nurodytos sumos 

sumokėjimas neturi būti siejamas su visišku Užsakovo patirtų nuostolių atlyginimu ir 

neatleidžia Rangovo nuo pareigos juos atlyginti pilnai. 

34. Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimas grąžinamas per 20 kalendorinių dienų po Darbų 

užbaigimo akto įforminimo dienos, gavus rašytinį Rangovo prašymą. 
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35. Rangovas privalo apsidrausti ir/ar apdrausti savo darbuotojus bei įrangą draudimo rūšimis 

(įskaitant statybos rizikų draudimą ir civilinės atsakomybės draudimą), kurios yra 

privalomos pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus bei 

laikantis juose nustatytų taisyklių ir reikalavimų. 

36. Kiekvienu draudimo liudijimu, kuriuo draudžiama nuo nuostolių arba žalos, turi būti 

numatyta galimybė išmokėti draudimo išmokas Sutarties valiuta, reikalinga nuostoliams 

arba žalai ištaisyti. Iš draudikų gautos draudimo išmokos turi būti naudojamos 

nuostoliams arba žalai. 

37. Patirtus nuostolius arba žalą, jeigu jų visai arba dalinai nekompensuoja draudikai, privalo 

kompensuoti Rangovas. 

 

XIII. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 

 

38. Už kiekvieną uždelstą apmokėti dieną Užsakovas moka tiekėjui 0,02 proc. dydžio 

delspinigius nuo neapmokėtos sumos. Rangovas už kiekvieną pavėluotą Darbų atlikimo 

dieną moka Užsakovui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo neatliktų darbų kainos.  

39. Rangovas, dėl savo kaltės nepradėjęs arba nutraukęs Sutartyje numatytus darbus be 

pateisinamos priežasties, privalo sumokėti Užsakovui 5 proc. baudą nuo sutarties objekto 

kainos bei atlyginti Užsakovui dėl to patirtus kitus nuostolius.  

40. Rangovui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta administracinė, civilinė ir 

baudžiamoji atsakomybė už blogai atliktų darbų padarinius statybos metu ir per rangos 

garantinį laiką (jo pradžia skaičiuojama nuo Rangovo užbaigtų darbų perdavimo 

Užsakovui dienos), kuris yra ne trumpesnis nei Statybos įstatyme nustatyta garantija. 

Visus garantiniu laikotarpiu išaiškėjusius defektus, atsiradusius dėl Rangovo kaltės 

(pažeidus darbų vykdymo technologiją, panaudojus nekokybiškas, netinkamas medžiagas 

ar nekokybiškai atlikus darbus ir pan.), Rangovas likviduoja savo sąskaita. 

41. Rangovas sutinka, jog pagal Sutartį mokėtinas netesybas (baudas, delspinigius) 

Užsakovas turi teisę išskaičiuoti iš Rangovui mokėtinų sumų, apie tai raštu informavęs 

Rangovą. 

42. Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį (įspėjęs apie tai Rangovą prieš 20 kalendorinių 

dienų) ir pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, jei Rangovas be pateisinamos 

priežasties: 

42.1. Ilgiau nei 20 kalendorinių dienų nuo šioje Sutartyje nustatyto Darbų termino pradžios 

nepradeda vykdyti Darbų; 

42.2. Savo iniciatyva, nesant Užsakovo pritarimo, sustabdo Darbų vykdymą ilgiau nei 14 

dienų; 

42.3. Vykdydamas Darbus nesilaiko kalendorinio darbų vykdymo grafiko ir tai Užsakovui 

suteikia pagrindą manyti, jog Darbai nebus užbaigti laiku;  

42.4. Nepratęsia Sutarties įvykdymo užtikrinimo; 

42.5. Nepildo statybos darbų žurnalo. 

42.6. Nevykdo kitų pagrįstų raštiškų Užsakovo nurodymų dėl šioje Sutartyje numatytų 

įsipareigojimų vykdymo. 

43. Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau 

vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 7 (septynias) darbo dienas pateikti 

Užsakovui naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą Darbų pirkimo dokumentuose 

nustatytomis sąlygomis. 

 

XIV. GINČŲ SPRENDIMAS 
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44. Visi ginčai, kurie gali kilti tarp šalių dėl šios Sutarties vykdymo ir aiškinimo, sprendžiami 

derybomis. Nepavykus nesutarimų išspręsti derybomis, visi ginčai sprendžiami Lietuvos 

Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.  

 

 

XV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

45. Sutartis įgalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki visų Darbų užbaigimo ir 

atsiskaitymo už juos, bei visų kitų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. 

46. Sutarties sąlygos jos galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties 

sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti VPĮ 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai. 

Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties sąlygų koregavimas šioje 

Sutartyje numatytomis aplinkybėmis. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės 

nebuvo įmanoma numatyti Sutarties sudarymo metu, Sutarties šalys gali keisti tik 

neesmines Sutarties sąlygas.  

47. Rangovas negali perleisti tretiesiems asmenims visų ar dalies savo teisių, susijusių su 

Sutartimi, įskaitant reikalavimo teisę į Užsakovo mokėtinas sumas, be išankstinio 

Užsakovo rašytinio sutikimo. Be Užsakovo išankstinio rašytinio sutikimo sudaryti 

sandoriai dėl teisių ar pareigų pagal Sutartį perleidimo laikytini niekiniais ir 

negaliojančiais nuo jų sudarymo momento.  

48. Vykdydamos šią Sutartį, šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais ir šios 

Sutarties sąlygomis su priedais. 

49. Sutarties šalims yra žinoma, kad ši Sutartis yra vieša, išskyrus joje esančią konfidencialią 

informaciją. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas 

prieštarautų Lietuvos Respublikos teisės aktams. 

50. Sutarties tekstas surašytas dviem egzemplioriais, kurių kiekvienas pasirašytas šalių 

atstovų ir turi vienodą juridinę galią. 

 

 

 

XVI. SUTARTIES ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI 

 

Užsakovas: 

Uždaroji akcinė bendrovė „Šalčininkų 

šilumos tinklai“ 

Juridinio asmens kodas: 174976486 

Pramonės g. 2A, Šalčininkai 

Tel. (8 380) 53645, faks. (8 380) 52538 

El. paštas:info@sstinklai.lt 

Direktorius  

 

 

A. V. 

 

 

 

 

Rangovas: 

_____________________ 

Juridinio asmens kodas: 

Adresas ______________ 

Tel. __________, faks. 

     El. paštas:_________ 

A. s. Nr. 

 

 

 

A. V.  
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7 priedas 

Uždaroji akcinė bendrovė „Šalčininkų šilumos tinklai“ 

Konteinerinės katilinės įrengimo (rangos) darbų pirkimas 

 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

Užsakovo reikalavimai, numatyti techninėje specifikacijoje ir jos prieduose, yra skirti  

nustatyti pagrindinius techninius reikalavimus katilinės įrengimo darbams atlikti Šalčininkų 

rajono savivaldybėje.  

Nurodyti minimalūs techniniai reikalavimai įrengimo darbams ir medžiagoms privalo būti 

įvykdyti darbų vykdymo metu.  

 

Statinio pavadinimas (pirkimo objektas) – Konteinerinės katilinės įrengimo (rangos) darbai 

kartu su reikalinga įranga 

Statinio adresas: Snadeckio g. 8, Jašiūnai, Šalčininkų r., Aušros vidurinė mokykla 

Statybos rūšis – ypatingojo statinio statyba 

Statybos darbų pirkimo būdas – supaprastintas atviras konkursas 

Užsakovas – uždaroji akcinė bendrovė „Šalčininkų šilumos tinklai“  

Užsakovo adresas–Pramonės g. 2A, Šalčininkai  

Darbo projekto sudėtis: 

1. Statinio architektūra, konstrukcijos 

2. Šilumos gamyba 

3. Lauko elektra 

4. Vidaus dujotiekis 

5. Elektros tiekimas, procesų valdymas ir automatizacija, signalizacija 

 

Darbų atlikimo grafikas – katilinės įrengimo (rangos) darbų atlikimas – iki 2017 m. rugsėjo 30 

d. su galimybe pratęsti terminą 1 (vienam) mėnesiui.  

Taikoma teisė ir normatyviniai dokumentai - taikoma Lietuvos Respublikos teisė. 

VadovaujamasiLR Šilumos ūkio įstatymu, LR Statybos įstatymu, kitais tokių statinių 

projektavimą, statybą ir eksploatavimą reglamentuojančiais norminiais aktais. 

Planuojama darbų apimtis ir reikalavimai pateikti atskirų darbų etapųdarbo projektuose ir 

schemose (Techninės specifikacijos prieduose) (Statinio architektūra, konstrukcijos 

(priedas Nr. 7.1); Šilumos gamybos (priedas Nr. 7.2); Lauko elektra(priedas Nr. 7.3); Vidaus 

dujotiekis (priedas Nr. 7.4); Elektros tiekimas, procesų valdymas ir automatizacija, signalizacija 

(priedas Nr. 7.5). 
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1.Reikalavimai medžiagoms ir įrangai 

Įranga, medžiagos ir darbo kokybė turi atitikti atitinkamų LST EN standartų (arba jiems 

lygiaverčių) reikalavimus, arba jei nė vienas iš jų nėra taikytinas, geriausios nusistovėjusios 

praktikos standartus. Ten, kur Lietuvos nacionaliniai reglamentai, techniniai standartai, 

statybos ir aplinkos normos yra griežtesnės nei konkretūs šiuose reikalavimuose nurodyti 

standartai, pirmenybė suteikiama Lietuvos standartui ar normai.  

Rangovas turi laikytis nurodytų standartų ir normų kopijas kartu su šia specifikacija arba 

kartu su tomis, kurios buvo pateiktos ir priimtos darbų metu. Jų kopijos turi būt i laikomos 

statybos aikštelėje. 

Tiekiamai įrangai turi būti suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. garantija. 

 

2. Techniniai reikalavimai: 

Siūloma įranga bei medžiagos turi maksimaliai atitikti pateikto projekto reikalavimus, išskyrus: 

1. Numatyti du identiškus kondensacinius katilus, kurių kiekvieno galia būtų ne mažiau 

kaip 200 kW. 

2. Katilo NVK esant nominaliai galiai turi būti ne mažiau kaip 108 %, skaičiuojant pagal 

žemutinį kuro kaloringumą. 

3. Katilo vandens tūris turi būti ne mažiau kaip 670 l. 

4. Reikalavimai degikliui – moduliacinis, žemo azoto oksidų (Low NOx) išpildymo. Azoto 

oksidų kiekis dūmuose ne daugiau kaip 100 mg/Nm3. 

5. Degiklio darbo diapazono reguliavimas ne mažiau kaip 30-100 % nuo nominalios katilo 

galios. 

6. Degiklio galios reguliavimas turi būti vykdomas elektroninio tipo valdikliu. 

7. Tam, kad išvengti korozijos dėl kondensacijos katilo viduje, vamzdžių plokštės, dūmų 

šilumokaitos vamzdžiai, taip pat kitos katilo dalys, kur vyksta kondensacija, turi būti 

pagamintos iš nerūdijančio plieno AISI316L arba lygiaverčio. 

8. Dūmų temperatūra katilo išėjime katilui dirbant temperatūriniu režimu 50 / 30 ºC pilnu 

galingumu ne daugiau kaip – 70 C. 

9. Tinklo siurbliai turi būti komplektuojami dažnio keitikliais, skirtais pastovaus slėgio 

karšto vandens tiekimo vartotojams linijoje palaikymui. 

10. Žalio vandens paruošimo sistema, skirta pirminiam vamzdynų sistemos ir katilinės įren-

ginių užpildymui ir tolimesniam sistemos papildymui, turi būti sumontuota katilinėje. 

11. Suprojektuoti ir sumontuoti žalio vandens tiekimo iš vandentiekio liniją. Taip pat katili-

nėje turi būti numatyta: 

- Žalio vandens suvartojimo skaitiklis su apėjimo linija; 

- Papildymo vandens siurblys su dažnio keitikliu, skirtas pastovaus slėgio palaikymui 

grįžtamo termofikacinio vandens linijoje prieš cirkuliacinių siurblių; 

12. Numatyti mokykloje standartinį šilumos punktą, kurio įranga parenkama temperatūri-

niam režimui: paduodamo termofikacinio vandens temperatūra 50 ºC, grįžtamo termofi-

kacinio vandens temperatūra 30 ºC. Šilumos punktas turi apimti: 
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- Šildymo sistemos vandens pašildymo šilumokaitį;  

- Šilumos skaitiklį paduodamo iš katilinės termofikacinio karšto vandens linijoje, ap-

saugotą filtru; 

- Karšto vandens srauto reguliatorių, dirbantį nuo grįžtamo į katilinę termofikacinio 

vandens temperatūros; 

- Balansinį ventilį grįžtamo į katilinę termofikacinio vandens linijoje;  

- Išsiplėtimo indą mokyklos šildymo kontūre;  

- Cirkuliacinį siurblį su filtru prieš jį mokyklos šildymo kontūre; 

- Apsauginį vožtuvą karšto vandens padavimo į mokyklą linijoje;   

- Mokyklos šildymo kontūro papildymo liniją iš grįžtamo į katilinę termofikacinio 

vandens linijos su vandens skaitikliu ir spyruokliniu pastovaus slėgio reguliatoriumi; 

- Uždaromąją armatūrą, kontrolės-matavimo prietaisus ir kitus įrengimus bei aksesua-

rus, reikalingus patikimai eksploatacijai ir aptarnavimui.   

13. Žemiausiose katilinės ir šilumos punktų vietose turi būti numatyta drenavimo armatūra, o 

aukščiausiose – automatiniai nuorintuvai. 

14. Katilinėje turi būti pakankamai laisvos erdvės, tam kad užtikrinti prieigą prie visos įran-

gos jos eksploatavimui, o taip pat jos aptarnavimui ir remontui (pvz., nekliudomam katilų 

degiklių, siurblių, variklių, el. pavarų ir t.t. demontavimui). Tarp katilų turi būti atstumas 

ne mažiau kaip 900 mm.  

15. Katilinės gabaritiniai išmatavimai turi atitikti projekte numatytų išmatavimų, nes jau yra 

gautas leidimas statybai. 

16. Rangovas turi parengti ir suderinti su Užsakovu ir mokyklos administracija projekto 

architektūrinę dalį. 

17. Visa įranga turi turėti CE ženklinimą. 

18. Kartu su konkurso dokumentais turi būti pateikti:  

a. Atitikties sertifikatai : 

- katilas – 92/42/EC direktyvai; 

- degiklis – 90/396/EC direktyvai. 

b. Technologinę katilinės ir šilumos punktų schemą, atitinkančią aukščiau išvartytus 

reikalavimus; 

c. Siūlomos įrangos išdėstymo katilinės viduje brėžinius (įskaitant  trimatį (3D) atvaizdį) 

su tiksliais išmatavimais, kurie nesikeis sutarties vykdymo metu; 

d. Katilinės architektūrinį sprendimą; 

e. Žalio vandens tiekimo iki katilinės vamzdyno montavimo schemą. 

 

3. Duomenų perdavimo sistemos aprašymas 

Katilinės darbo parametrų ir technologinės įrangos būsenos stebėjimui ir informacijos 

perdavimui į operatyvinio personalo darbo vietą, esančią Pramonės g. 2a, Šalčininkai turi būti 

numatytas programuojamas loginis valdiklis su ryšio moduliu. Operatyvinio personalo darbo 

vietoje šie parametrai ir būsenos atvaizduojami ir archyvuojami. 
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Procesų duomenys turi būti surenkami ir atvaizduojami realiu laiku. Visiems perduotiems 

duomenims turi būti sukurta nauja duomenų apdorojimo programa naujame kompiuteryje. Joje 

turi būti visų matuojamų parametrų kaupimas ir grafinis jų atvaizdavimas, vizualizacijos 

technologinė schema, įvykių ir aliarmų archyvai, ataskaitų formavimas ir eksportavimas. 

Atvaizdavimo formą, metodus, kiekius, papildomai derinti su Užsakovu.  

 

4. Perduodamų signalų sąrašas 

Operatyvinio personalo darbo vietoje turi būti atvaizduojami ir archyvuojami šie katilinės darbo 

parametrai: 

1. Katilas Nr.1 dirba 

2. Katilas Nr.1 avarija 

3. Katilas Nr.2 dirba 

4. Katilas Nr.2 avarija 

5. Tinklo siurblys Nr.1 dirba 

6. Tinklo siurblys Nr.1 avarija 

7. Tinklo siurblys Nr.2 dirba 

8. Tinklo siurblys Nr.2 avarija 

9. Papildymo siurblys dirba 

10. Papildymo siurblys avarija 

11. Paduodamo tinklo vandens temperatūra (°C) 

12. Grįžtamo tinklo vandens temperatūra (°C) 

13. Pratekančio vandens kiekis (m3/h) 

14. Momentinis katilinės galingumas (kW) 

15. Pagaminta energija (kW/h) 

 

5. Reikalavimai programuojamam loginiam valdikliui 

Duomenų perdavimui numatyti programuojamą loginį valdiklį (PLV) su GPRS ryšio moduliu 

duomenų perdavimui į operatyvinio personalo darbo vietą. Valdiklis turi turėti mažiausiai 12 

diskretinių įėjimų, informacijai apie įrangos būsenas surinkimui. ModBus ryšio, arba kito 

analogiško ir plačiai naudojamo protokolo modulį šilumos skaitikliui prijungti ir informacijai 

nuo jo nuskaityti ir perduoti.  

Su PLV turi būti komplektuojamas rezervinis maitinimo šaltinis UPS, užtikrinantis ne mažiau 30 

min valdiklio darbo maitinimą su pilna apkrova, dingus pagrindinei maitinimo įtampai. 

 

6. Reikalavimai operatyvinio personalo darbo vietai 

Naujai įrengiamoje darbo vietoje kompiuterio sisteminis blokas turi būti Convertible Minitower 

tipo su Microfoft Windows 10 sertifikuota operacine sistema, komplekte su klaviatūra ir optine 

pele, viduje integruotas garsiakalbis. Procesorius Intel Core 2 Quad, taktinis dažnis 2,5GHz ar 

didesnis arba analogiškas. Operatyvinė atmintis ne mažesnė nei 4GB talpos, Vaizdo plokštė turi 
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turėti pajungimus 2 monitoriams per DVI (HDMI) jungtį. Vaizdo plokštės atmintis ne mažesnė 

nei 64MB. Duomenų saugojimo diskas SATA II tipo, ne mažesnis nei 500GB talpos, DVD 

įrenginys, mažiausiai 4 USB lizdai, tinklo plokštė LAN 1GB/100MB.  

Vizualizacijos programos licencija turi būti naujausios versijos, o kintamųjų skaičius ne mažiau 

512 I/O byte. Turi būti numatyta kintamųjų skaičiaus išplėtimo galimybė, perspektyvoje prie 

vizualizacijos sistemos prijungiant kitas katilines.  

Su kompiuterio sisteminiu bloku komplektuojamas LCD tipo monitorius ne mažesnės nei 22“ 

įstrižaine, vaizdo formatas 16:9, skiriamoji geba ne mažesnė nei 1920x1080 ir rezervinis 

maitinimo šaltinis UPS, užtikrinantis ne mažiau 30 min operatoriaus darbo vietos įrangos 

maitinimą su pilna apkrova, dingus pagrindinei maitinimo įtampai.  

 

 

Pridedame:  

1. Priedas Nr. 7.1. Statinio konstrukcijos. Darbo projektas. 

2. Priedas Nr. 7.2. Šilumos gamyba. Darbo projektas. 

3. Priedas Nr. 7.3. Lauko elektra. Darbo projektas. 

4. Priedas Nr. 7.4. Vidaus dujotiekis.Darbo projektas.  

5. Priedas Nr. 7.5. Elektros tiekimas, procesų valdymas ir automatizacija, signalizacija. 

Darbo projektas. 

 

 

 

 

 




























































































































































































































