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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1.  Aplinkos apsaugos agentūra (toliau vadinama – perkančioji organizacija) numato pirkti 
viešojo fiksuoto telefono ryšio paslaugas. 
2. Vartojamos pagrindin÷s sąvokos, apibr÷žtos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

įstatyme (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179; 2009, Nr. 93-3986; 2010, Nr. 
25-1174; 2011, Nr. 2-36) (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas). 

3. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, Aplinkos apsaugos 
agentūros supaprastintų viešųjų pirkimų taisykl÷mis, patvirtintomis Aplinkos apsaugos agentūros 
direktoriaus 2010 m. rugs÷jo 17 d. įsakymu Nr. AV-174, kitais teis÷s aktais, bei šiomis supaprastinto 
atviro konkurso sąlygomis (toliau vadinama – Sąlygos). 

4. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas Centrin÷je viešųjų pirkimų informacin÷je sistemoje 
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/. Pirkimas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 151 straipsniu 
vykdomas CVP IS elektroniniu būdu. Elektronin÷mis priemon÷mis pasiūlymus gali teikti tik tiek÷jai, 
registruoti CVP IS adresu: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/. Registracija CVP IS yra nemokama 

5. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio 
pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų. 

6. Pirkimo būdas: supaprastintas atviras konkursas. Pirkimas vykdomas Centrin÷je viešųjų 
pirkimų informacin÷je sistemoje (toliau – CVP IS). 

7. Perkančioji organizacija yra prid÷tin÷s vert÷s mokesčio (toliau – PVM) mok÷toja. 
              8. Perkančiosios organizacijos kontaktiniai asmenys: d÷l pirkimo procedūrų – Vaida 
Zarauskait÷, tel. (8 5) 266 3254, el. paštas v.zarauskaite@aaa.am.lt, d÷l pirkimo objekto – Viktoras 
Brazauskas, tel. (8 5) 266 8076, el. paštas v.brazauskas@aaa.am.lt 
 

II.  PIRKIMO OBJEKTAS 
 
9. Pirkimo objektas – viešojo fiksuoto telefono ryšio paslaugos.  
10. Šis pirkimas į dalis neskirstomas. Pasiūlymą galima pateikti visam pirkimo objektui, 

negalima pirkimo objekto skaidyti smulkiau. 
11. Pirkimo objektas apima: 

 11.1. vietinio ryšio paslaugas; 
 11.2. tarpmiestinio ryšio paslaugas; 
 11.3. tarptautinio ryšio paslaugas; 
11.4. ryšio paslaugas su visais judriojo ryšio operatoriais; 
11.5. ryšio paslaugas su visais fiksuoto ryšio operatoriais. 

12. Paslaugų pirkimo sutartis bus sudaroma 12 m÷n. nuo jos įsigaliojimo ir gali būti pratęsta 
iki vienerių metų ir bendra sutarties trukm÷ su visais galimais pratęsimais  negali viršyti trejų metų. 

13. Perkamų paslaugų savyb÷s ir reikalavimai nustatyti pateiktoje technin÷je specifikacijoje 
(1 priedas). 

14. Paslaugų teikimo vieta – A.Juozapavičiaus g. 9, Vilnius.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

III.  TIEK öJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI 
 

15. Tiek÷jas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus: 
 

1 lentel÷ Bendrieji tiek÷jų kvalifikacijos reikalavimai 
 

Eil. Kvalifikacijos reikalavimai Atitiktį kvalifikacijos reikalavimams 
įrodantys dokumentai 

15.1. Tiek÷jas, kuris yra fizinis asmuo, arba 
tiek÷jo, kuris yra juridinis asmuo vadovas 
ar ūkin÷s 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 tiek÷jo apskaitos dokumentus 
neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs 
ar panaikintas), d÷l tiek÷jo (juridinio 
asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo 
priimtas ir įsiteis÷jęs apkaltinamasis teismo 
nuosprendis už dalyvavimą 
nusikalstamame susivienijime, jo 
organizavimą ar vadovavimą jam, už 
kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, 
papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos 
ar tikslin÷s paramos panaudojimą ne pagal 
paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį 
sukčiavimą, mokesčių nesumok÷jimą, 
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. D÷l tiek÷jo iš kitos valstyb÷s 
n÷ra priimtas ir įsiteis÷jęs apkaltinamasis 
teismo nuosprendis už 2004 m. kovo 31 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2004/18/EB d÷l viešojo darbų, prekių ir 
paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo 
tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje 
išvardytuose Europos Sąjungos teis÷s 
aktuose apibr÷žtus nusikaltimus. 

Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos 
ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų 
ministerijos ar valstyb÷s įmon÷s Registrų 
centro Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 
nustatyta tvarka išduotas dokumentas, 
patvirtinantis jungtinius kompetentingų 
institucijų tvarkomus duomenis, arba 
atitinkamos užsienio šalies institucijos 
dokumentas (originalas arba tinkamai 
patvirtinta kopija), išduotas ne anksčiau kaip 
60 dienų  iki pasiūlymų pateikimo termino 
pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, 
tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei 
pasiūlymų pateikimo terminas, toks 
dokumentas yra priimtinas. 
Pateikiamas skenuotas dokumentas 
elektronine forma. 

15.2. Tiek÷jas n÷ra bankrutavęs, likviduojamas, 
su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, 
sustabdęs ar apribojęs savo veiklą arba jo 
pad÷tis pagal šalies, kurioje jis registruotas, 
įstatymus n÷ra tokia pati ar panaši. Jam 
n÷ra iškelta restruktūrizavimo, bankroto 
byla arba bankroto procesas vykdomas ne 

1) Valstyb÷s įmon÷s Registrų centro arba 
atitinkamos užsienio šalies institucijos 
išduotas dokumentas (originalas arba 
tinkamai patvirtinta kopija*), patvirtinantis, 
kad tiek÷jas n÷ra bankrutavęs, likviduojamas, 
jam n÷ra iškelta restruktūrizavimo, bankroto 
byla ar vykdomas bankroto procesas ne 



 

 

 

teismo tvarka, n÷ra inicijuotos priverstinio 
likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais 
procedūros arba jam vykdomos 
analogiškos procedūros pagal šalies, 
kurioje jis registruotas, įstatymus. 

teismo tvarka, n÷ra siekiama priverstinio 
likvidavimo procedūros ar susitarimo su 
kreditoriais, arba išrašas iš teismo sprendimo, 
išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki 
pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei 
dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo 
galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų 
pateikimo terminas, toks dokumentas yra 
priimtinas. 
Pateikiamas skenuotas dokumentas 
elektronine forma. 

 
2) Tiek÷jo deklaracija (šių konkurso sąlygų 3 
priedas), patvirtinanti, kad tiek÷jas n÷ra su 
kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs 
ar apribojęs savo veiklos, arba atitinkamos 
užsienio šalies išduotas dokumentas, 
patvirtinantis, kad tiek÷jas n÷ra su kreditoriais 
sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs 
savo veiklos arba jo pad÷tis pagal šalies, 
kurioje jis registruotas, įstatymus n÷ra tokia 
pati ar panaši, arba priesaikos ar oficiali 
deklaracija**, jei atitinkamoje šalyje 
neišduodamas min÷tas dokumentas arba jis 
neapima visų keliamų klausimų. 
Pateikiamas dokumentas elektronine forma. 

15.3. Tiek÷jas (fizinis asmuo) neturi teistumo 
(arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), 
d÷l tiek÷jo (juridinio asmens) per 
pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir 
įsiteis÷jęs apkaltinamasis teismo 
nuosprendis už nusikalstamas veikas 
nuosavybei, turtin÷ms teis÷ms ir turtiniams 
interesams, intelektinei ar pramoninei 
nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvarkai, 
finansų sistemai, valstyb÷s tarnybai ir 
viešiesiems interesams, išskyrus šių 
konkurso sąlygų 15.1 punkte išvardytas 
veikas. 

Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos 
ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų 
ministerijos ar valstyb÷s įmon÷s Registrų 
centro Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 
nustatyta tvarka išduotas dokumentas, 
patvirtinantis jungtinius kompetentingų 
institucijų tvarkomus duomenis, arba 
atitinkamos užsienio šalies institucijos 
išduotas dokumentas (originalas arba 
tinkamai patvirtinta kopija*), išduotas ne 
anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų 
pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas 
išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo 
terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo 
terminas, toks dokumentas yra priimtinas. 
Pateikiamas skenuotas dokumentas 
elektronine forma. 

15.4. Tiek÷jas yra įvykdęs įsipareigojimus, 
susijusius su mokesčių mok÷jimu. 

Valstybin÷s mokesčių inspekcijos išduotas 
dokumentas arba valstyb÷s įmon÷s Registrų 
centro Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 
nustatyta tvarka išduotas dokumentas, 
patvirtinantis jungtinius kompetentingų 
institucijų tvarkomus duomenis, arba 



 

 

 

atitinkamos užsienio šalies institucijos 
dokumentas (originalas arba tinkamai 
patvirtinta kopija*), 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. 
Pateikiamas skenuotas dokumentas 
elektronine forma. 

15.5. Tiek÷jas yra įvykdęs įsipareigojimus, 
susijusius su socialinio draudimo įmokų 
mok÷jimu. 

Valstybinio socialinio draudimo įstaigos 
išduotas dokumentas arba valstyb÷s įmon÷s 
Registrų centro Lietuvos Respublikos 
Vyriausyb÷s nustatyta tvarka išduotas 
dokumentas, patvirtinantis jungtinius 
kompetentingų institucijų tvarkomus 
duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies 
institucijos išduotas dokumentas (originalas 
arba tinkamai patvirtinta kopija*), 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. 
Pateikiamas skenuotas dokumentas 
elektronine forma. 

15.6. Tiek÷jas verčiasi viešojo fiksuotojo 
telefono ryšio paslaugų teikimo veikla*** 
ir yra įregistruotas Lietuvos Respublikos 
ryšių reguliavimo tarnyboje (toliau 
vadinama – Ryšių reguliavimo tarnyba). 

Ryšių reguliavimo tarnybos tinklalapyje 
viešai prieinama viešojo fiksuotojo telefono 
ryšio tinklo ir (arba) paslaugų teik÷jų sąrašo 
informacija, patvirtinanti, kad tiek÷jas teis÷s 
aktų nustatyta tvarka pateik÷ pranešimą Ryšių 
reguliavimo tarnybai apie elektroninių ryšių 
veiklos pradžią ir turi teisę verstis atitinkama 
veikla 
(http://www.rrt.lt/index.php?77510681). 
 
Perkančioji organizacijai pasilieka sau teisę 
prašyti tiek÷ją pateikti Ryšių reguliavimo 
tarnybos išduotą standartinį patvirtinimą, kad 
tiek÷jas teis÷s aktų nustatyta tvarka pateik÷ 
pranešimą Ryšių reguliavimo tarnybai apie 
elektroninių ryšių veiklos pradžią ir turi teisę 
verstis atitinkama veikla, ar tinkamai 
patvirtintą jo kopiją*. 
Pateikiamas skenuotas dokumentas 
elektronine forma. 

15.7. Tiek÷jas n÷ra padaręs rimto profesinio 
pažeidimo, kurį perkančioji organizacija 
gali įrodyti bet kokiomis teis÷tomis 

Tiek÷jo deklaracija (šių konkurso sąlygų 3 
priedas). 
Pateikiamas dokumentas elektronine forma. 



 

 

 

priemon÷mis. Šiame punkte vartojama 
sąvoka „profesinis pažeidimas” 
suprantama kaip konkurencijos, darbo, 
darbuotojų saugos ir sveikatos, 
aplinkosaugos teis÷s aktų pažeidimas, už 
kurį tiek÷jui, kuris yra fizinis asmuo, yra 
paskirta administracin÷ nuobauda, o 
tiek÷jui, kuris yra juridinis asmuo, – 
ekonomin÷ sankcija, nustatyta Lietuvos 
Respublikos įstatymuose, kai nuo 
sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši 
sankcija, įsiteis÷jimo dienos pra÷jo mažiau 
kaip vieni metai. Jeigu pirkime 
dalyvaujantis tiek÷jas, kuris yra juridinis 
asmuo, pažeid÷ Lietuvos Respublikos 
konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, toks 
pažeidimas pagal šį punktą laikomas 
profesiniu, jeigu nuo sprendimo paskirti 
Lietuvos Respublikos konkurencijos 
įstatyme nustatytą ekonominę sankciją 
įsiteis÷jimo dienos pra÷jo mažiau kaip 3 
metai. 

 

 
2 lentel÷ Ekonominio, finansinio, techninio ir profesinio paj÷gumo reikalavimai  
Eil. Kvalifikacijos reikalavimai Atitiktį kvalifikacijos reikalavimams įrodantys 

dokumentai 
15.8. Tiek÷jas per paskutinius 3 (trejus) 

metus arba per laiką nuo tiek÷jo 
įregistravimo dienos (jeigu tiek÷jas 
vykd÷ veiklą mažiau nei 3 metus) yra 
įvykdęs/vykdo ne mažiau kaip 1 viešojo 
fiksuoto telefono ryšio paslaugų teikimo 
sutartį, pagal kurią paslaugos buvo 
suteiktos / teikiamos ne mažiau kaip 
100 fiksuotojo telefono ryšio abonentų / 
numerių. 

Tiek÷jo vadovo pasirašytą sąrašą, kuriame turi 
būti pateiktos įvykdytos / vykdomos sutartys, 
nurodytos sutarčių šalys ir šalių juridiniai 
rekvizitai, sutarčių apimtis, kontaktiniai 
užsakovo asmenys ir jų telefonai, objektas, 
trumpas vykdyto projekto aprašymas, 
pasirašymo ir įvykdymo (jei sutartis įvykdyta) 
data. 
Pateikiamas skenuotas dokumentas elektronine 
forma. 

15.9. Kvalifikacijos reikalavimai tiek ÷jams, kurie pateiks bendrą pasiūlymą jungtin ÷s 
veiklos sutarties pagrindu: 

15.9.1. 
Kiekvienas jungtin÷s veiklos partneris turi atitikti 15.1 -15.5 ir 15.7 punktuose nurodytus 
minimalius kvalifikacijos reikalavimus. 

15.9.2. 
Techninio ir profesinio paj÷gumo (2 lentel÷s) ir 15.6 punkto reikalavimus turi atitikti visi 
ūkio subjektų grupę sudarantys partneriai kartu (pateikiami atitinkamuose punktuose 
aprašyti ir tinkamai įforminti dokumentai). 

15.9.3. Minimal ūs kvalifikacijos reikalavimai subteik÷jams (subrangovams)   

15.9.4. 
Subteik÷jas (subrangovas) turi atitikti 15.1 ir 15.6 punktuose nurodytus minimalius 
kvalifikacijos  reikalavimus. 

Pastabos: 
* dokumentų kopijos yra tvirtinamos tiek÷jo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant žodžius 

„Kopija tikra“ ir pareigų pavadinimą, vardą (vardo raidę), pavardę, datą ir antspaudą (jei turi); 



 

 

 

** jeigu tiek÷jas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie 
dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų, 
pateikiama priesaikos deklaracija arba oficiali tiek÷jo deklaracija. Pateikiama elektronine forma; 

*** užsienio valstybių tiek÷jų atitiktį kvalifikacijos reikalavimams įrodantys dokumentai 
legalizuojami vadovaujantis Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos 
aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 (Žin., 
2006, Nr. 118-4477) ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija „D÷l užsienio valstyb÷se išduotų 
dokumentų legalizavimo panaikinimo“ (Žin., 1997, Nr. 68-1699). 

Užsienio valstybių tiek÷jams, norintiems prad÷ti verstis viešojo fiksuotojo telefono ryšio 
paslaugų teikimo veikla, nereikia gauti leidimo. Tačiau Ryšių reguliavimo tarnybai užsienio valstybių 
tiek÷jai turi pateikti pranešimą (raštu ar elektronine forma) apie elektroninių ryšių veiklos pradžią, 
vadovaudamasi Bendrųjų vertimosi elektroninių ryšių veikla sąlygų aprašo, patvirtinto Ryšių 
reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. 1V-340 (Žin., 2005, Nr. 49-
1641) aktualia redakcija. Užsienio valstybių tiek÷jai, išskyrus juridinius asmenis, užsiregistravusius 
valstyb÷s įmon÷je Registrų centre, taip pat privalo pateikti užsienio valstyb÷s juridinių asmenų 
registravimo įstaigos išduoto ūkio subjekto įregistravimo pažym÷jimo kopiją (tuo atveju, jei tiek÷jas 
yra ūkio subjektų grup÷, įregistravimo pažym÷jimo kopiją turi pateikti kiekvienas ūkio subjektų 
grup÷s narys). Šie dokumentai ir jų kopijos turi būti tvirtinami ir teikiami vadovaujantis Dokumentų 
teikimo Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai taisyklių, patvirtintų Ryšių reguliavimo 
tarnybos direktoriaus 2004 m. rugs÷jo 16 d. įsakymu Nr. 1V-292 (Žin., 2004, Nr. 141-5171; 2005, Nr. 
73-2675) aktualia redakcija. Tinkamai užpildęs ir pateikęs reikalaujamus dokumentus, tiek÷jas per 7 
dienas nuo min÷tų dokumentų gavimo Ryšių reguliavimo tarnyboje dienos įrašomas į elektroninių 
ryšių paslaugų ir tinklų tiek÷jų sąrašą. 

16. Vietoj 15.1, 15.2, 15.3 ir 15.6 punktuose nurodytų dokumentų tiek÷jas gali pateikti 
Viešųjų pirkimų tarnybos ar kompetentingos užsienio institucijos išduotą pažymą, jei tokia pažyma 
patvirtina atitiktį nustatytiems reikalavimams, arba min÷tos pažymos tinkamai patvirtintą kopiją. 
Pateikiamas skenuotas dokumentas elektronine forma. Perkančioji organizacija turi teisę prašyti 
tiek÷jo, kad jis pristatytų pažymos originalą. 

17. Tiek÷jo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie atitiktį nustatytiems reikalavimams jis pateik÷ 
melagingą informaciją, kurią perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teis÷tomis 
priemon÷mis. 

18. Tiek÷jo, neatitinkančio minimalių kvalifikacijos reikalavimų, pasiūlymas atmetamas. 
 

IV.  ŪKIO SUBJEKT Ų GRUPöS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCED ŪROSE 
 
19. Tiek÷jų dokumentų pateikimo reikalavimai, kai bendrą pasiūlymą pateikia jungtin÷s 

veiklos sutarties pagrindu veikianti susivienijusių tiek÷jų grup÷: 
20. Be pirkimo dokumentuose nustatytų dokumentų, tiek÷jų grup÷, teikianti bendrą 

pasiūlymą jungtin÷s veiklos pagrindu, privalo pateikti partnerių pasirašytos jungtin ÷s veiklos 
sutarties skenuotą dokumentą elektronine forma.  

21. Jungtin÷s veiklos sutartyje turi būti: 
- nurodyti kiekvienos iš sutarties šalių įsipareigojimai vykdant numatomą su perkančiąja 

organizacija sudaryti pirkimo sutartį ir šių įsipareigojimų vert÷s dalis bendroje sutarties vert÷je. Šioje 
sutartyje privalo būti nustatytas partneris, kuris bus įgaliotas bet kurio ir visų partnerių vardu 
pasirašyti ir pateikti pasiūlymą, paaiškinimus ir kitus su pirkimu susijusius dokumentus, laim÷jus 
konkursą, pasirašyti pirkimo sutartį, pirkimo procedūros metu ir vykdant pirkimo sutartį priimti 
perkančiosios organizacijos nurodymus, pateikti bei gauti pranešimus, bendrauti ir keistis visa 
informacija bei kitaip atstovauti partneriams ir veikti jų vardu santykiuose su perkančiąja 
organizacija, įskaitant su l÷šų mok÷jimu susijusius dalykus. Jungtin÷s veiklos sutartyje privalo būti 



 

 

 

suteikti įgaliojimai konkrečiam fiziniam asmeniui (įgaliotam partneriui, jo vadovui ar darbuotojui) 
veikti visų jungtin÷s veiklos partnerių vardu.   

- numatyta solidarin÷ visų šios sutarties šalių atsakomyb÷ už prievolių perkančiajai 
organizacijai nevykdymą, nežiūrint jos įnašo į jungtin÷s veiklos sutartį. Negalioja jokie susitarimai, 
visiškai atleidžiantys bent vieną iš šalių nuo atsakomyb÷s. 

- įrašytas jungtin÷s veiklos partnerių įsipareigojimas be perkančiosios organizacijos 
išankstinio sutikimo nekeisti jungtin÷s veiklos sutarties nuostatų pirkimo procedūros bei pirkimo 
sutarties galiojimo ir vykdymo laikotarpiu. 

22. Perkančioji organizacija nereikalauja, kad ūkio subjektų grup÷s pateiktą pasiūlymą 
pripažinus geriausiu ir perkančiajai organizacijai pasiūlius sudaryti pirkimo sutartį, ši ūkio subjektų 
grup÷ įgautų tam tikrą teisinę formą. 

23.Tiek÷jas gali remtis kitų ūkio subjektų finansiniais, techniniais ir ekonominiais paj÷gumais, 
neatsižvelgiant į tai kokio teisinio pobūdžio būtų jų ryšiai (tokiomis pačiomos sąlygomis ūkio 
subjektų grup÷ gali remtis ūkio subjektų grup÷s dalyvių arba kitų ūkio subjketų paj÷gumais) Kai 
pasiūlymą pateikiantis tiek÷jas nurodo, kad sutarties vykdymo metu jis numato remtis kitų ūkio 
subjektų , paj÷gumais, pasiūlymą pateikiantis tiek÷jas, be kitų pirkimo dokumentuose nustatytų 
dokumentų, privalo pateikti įrodymus, patvirtinančius jo galimybes sutarties vykdymo laikotarpiu 
naudotis kitų ūkio subjektų paj÷gumais. Minimi paj÷gumo įrodymai gali būti šalių pasirašytos 
sutartys, ketinimo protokolai, kiti jiems lygiaverčiai dokumentai, kurie vienareikšmiškai patvirtintų, 
kad sudarius pirkimo sutartį tiek÷jas gal÷s pasinaudoti kitų ūkio subjektų ištekliais Pateikiami 
skenuoti dokumentai elektronine forma. Tiek÷jas, kuris įrodo, jog jam bus prieinami pirkimo 
dokumentuose nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai, bus laikomas atitinkančiu juos.  Jeigu šių 
aplinkybių tiek÷jas perkančiajai organizacijai neįrodo, perkančioji organizacija vertina, ar jis pats 
atitinka kvalifikacinius reikalavimus, neatsižvelgdama į nuorodas apie galimybes remtis kitų ūkio 
subjektų ištekliais. 

V. PASIŪLYM Ų RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS 
 

24. Pateikdamas pasiūlymą tiek÷jas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad 
jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamai įvykdyti pirkimo 
sutartį. 

25. Tiek÷jas, pateikdamas pasiūlymą su atitinkamų dokumentų skaitmenin÷mis kopijomis, 
deklaruoja, kad kopijos yra tikros. Perkančioji organizacija pasilieka sau teisę prašyti dokumentų 
originalų. 

26. Perkančioji organizacija reikalauja pasiūlymus teikti tik elektronin ÷mis 
priemon÷mis, naudojant CVP IS. Pasiūlymai teikiami popierin ÷je ar kitoje, neatitinkančioje 
CVP IS reikalavimų laikmenoje, jei tokie būtų pateikti, bus grąžinami neatpl÷šti tiek÷jui 
(kurjeriui) ar gr ąžinami registruotu laišku ir nebus priimami ir vert inami. 

27. Elektronin÷mis priemon÷mis pasiūlymus gali teikti tiktai tiek÷jai, registruoti CVP IS, 
pasiekiamoje adresu: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt.Registracija CVP IS yra nemokama.  

28. Perkančioji organizacija reikalauja, kad visi tiek÷jų kvalifikacijos reikalavimus 
įrodantys bei visi kiti pasiūlyme pateikiami dokumentai būtų pateikti elektronine forma, t. y. 
tiesiogiai suformuoti elektronin÷mis priemon÷mis (pvz., tiek÷jo deklaracija, įvykdytų sutarčių 
sąrašas, tiek÷jo atitikties minimaliems kvalifikacijos reikalavim ams klausimynas, prekių 
atitikties minimaliems reikalavimams klausimynas) arba pateikiant skenuotus dokumentų 
originalus. Reikalaujami visi tiek÷jų kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai 
elektronine forma turi būti pateikiami prijungiant („prisegant“) juos prie a tsakymų į tiek÷jų 
kvalifikacijos klausimyno klausimus CVP IS. Dokumentai, patvirtinantys nurodytus preki ų 



 

 

 

techninius parametrus, bei kiti pirkimo sąlygose nurodyti ar tiek÷jo manymu būtini 
dokumentai pateikiami su pasiūlymu. 

29. Tiek÷jo pasiūlymas ir kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba. Jeigu pateikiami 
užsienio kalbomis surašyti dokumentai ar jų kopijos, kartu turi būti pateiktas dokumentų vertimas į 
lietuvių kalbą, patvirtintas vert÷jo parašu ir vertimo biuro antspaudu. Pateikiamas skenuotas 
dokumentas elektronine forma. 

30. Tiek÷jas savo pasiūlymą privalo parengti užpildydamas tiek÷jo atitikties minimaliems 
kvalifikacijos reikalavimams klausimyną ir pateikdamas kitus reikalingus dokumentus (žr. 32 punktą) 
CVP IS. 

31. Pasiūlymas privalo būti pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos 
Respublikos elektroninio parašo įstatymo nustatytus reikalavimus. 

32. Pasiūlymą sudaro tiek÷jo elektronine forma pateiktų dokumentų ir atsakymų CVP IS 
priemon÷mis visuma: 

32.1.  užpildyta pasiūlymo forma, parengtą pagal šių konkurso sąlygų 2 priedą; 
32.2.  CVP IS priemon÷mis užpildytas atitikties konkurso sąlygose nurodytiems  

minimaliems kvalifikacijos reikalavimams klausimynas, prie kurio prijungti („prisegti“) tai 
pagrindžiantys dokumentai elektronine forma; 

32.3. Tiek÷jo sąžiningumo deklaracija, parengta pagal Lietuvos Respublikos ūkio ministro 
2010 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 4-258 „D÷l tiek÷jo sąžiningumo deklaracijos formų patvirtinimo“ 
(Žin., 2010, Nr. 39-1887) patvirtintas formas (jos patalpintos Viešųjų pirkimų tarnybos tinklalapyje 
www.vpt.lt skilties „Teisin÷ informacija“ dalies „Dokumentų formos“ skyrelyje „Tiek÷jo 
sąžiningumo deklaracijos forma“). Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grup÷, tiek÷jo sąžiningumo 
deklaraciją užpildo ir pateikia kiekvienas ūkio subjektų grup÷s narys; 

32.4. Tiek÷jo deklaracija, parengta elektroniniu būdu pagal šio konkurso sąlygų 3 priede 
pateiktą formą. Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grup÷, šią deklaraciją elektroniniu būdu užpildo 
ir pasiūlymą pateikia kiekvienas ūkio subjektų grup÷s narys; 

32.4.1. jungtin÷s veiklos sutartis arba tinkamai patvirtinta jos kopija elektronin÷je formoje; 
32.4.2. prokūra (įgaliojimas) pasirašyti pasiūlymą konkursui ir jo priedus (jei pasiūlymą 

pasirašo ne Tiek÷jo įmon÷s vadovas) elektronine forma; 
32.4.3. kvalifikacijos deklaracija (4 priedas). Atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams 

patvirtinančių dokumentų bus reikalaujama pateikti tik iš to tiek÷jo, kurio pasiūlymas pagal vertinimo 
rezutatus gali būti pripažintas laim÷jusiu. 

32.4.4. PVM pasiūlymo kainoje nurodomas pagal pasiūlymo pateikimo metu galiojantį 
PVM tarifą. Pirkimo sutarties sudarymo metu ir vykdymo laikotarpiu (sąskaitos už paslaugas 
išrašymo dieną) pasikeitus PVM tarifui, sutarties kaina ir / ar atskirų išrašomų sąskaitų suma 
perskaičiuojama nekeičiant pasiūlymo kainoje nurodytos kainos be PVM dalies ir atitinkamai 
perskaičiuojant PVM dalį. 

32.5. Tiek÷jas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų 
grup÷s narys arba kaip subtiek÷jas. Jei tiek÷jas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio 
subjektų grup÷s narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti. Tiek÷jas, 
pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą nurodytą paslaugų apimtį. 

32.6. Tiek÷jams n÷ra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiek÷jui pateikus 
alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus 
atmesti. 

32.7. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2011 m. liepos 7 d. 10 val. 00 min. (Lietuvos 
Respublikos laiku) CVP IS priemon÷mis. 

32.8. Tiek÷jai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra 
konfidenciali (tokią informaciją sudaro visų pirma komercin÷ (gamybin÷) paslaptis ir 
konfidencialieji pasiūlymų aspektai). Perkančioji organizacija, viešojo pirkimo komisija (toliau 



 

 

 

vadinama – Komisija), jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys negali atskleisti tiek÷jo pateiktos 
informacijos, kurią tiek÷jas nurod÷ kaip konfidencialią. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja 
Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiek÷jo nurodoma kaip konfidenciali. Jei tiek÷jas 
nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios tiek÷jo pasiūlyme n÷ra. 

32.9. Pasiūlymuose nurodoma paslaugų kaina pateikiama litais. Apskaičiuojant kainą, turi 
būti atsižvelgta į šių konkurso sąlygų 1 priede nurodytą paslaugų techninę specifikacija, į pirkimo 
objekto aprašymą (II skyrius) ir pan. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai (taip pat 
PVM) ir visos tiek÷jo išlaidos. 

32.10. Pasiūlymas galioja jame tiek÷jo nurodytą laiką. Pasiūlymas turi galioti 60 dienų nuo 
pasiūlymų pateikimo galutinio termino. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, 
kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose. 

32.11. Kol nesibaig÷ pasiūlymų galiojimo laikas, perkančioji organizacija turi teisę prašyti 
CVP IS priemon÷mis, kad tiek÷jai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiek÷jas CVP 
IS priemon÷mis tokį prašymą gali atmesti. 

32.12. Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą. Apie naują 
pasiūlymų pateikimo terminą perkančioji organizacija praneša raštu visiems tiek÷jams, gavusiems 
supaprastinto atviro konkurso sąlygas, ir paskelbia Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, 
„Valstyb÷s žinių” priede „Informaciniai pranešimai“ ir Centrin÷je viešųjų pirkimų informacin÷je 
sistemoje. 

32.13. Tiek÷jas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti 
savo pasiūlymą CVP IS priemon÷mis. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas 
atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu perkančioji organizacija jį gauna pateiktą CVP IS 
priemon÷mis iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. 
 

VI.  PASIŪLYM Ų GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS 
 

33. Perkančioji organizacija nereikalauja pasiūlymo galiojimo užtikrinimo. 
 

VII. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS 
 

34. Šios Sąlygos gali būti paaiškinamos, patikslinamos tiek÷jų iniciatyva, kreipiantis į 
Perkančiąją organizaciją tik CVP IS susirašin÷jimo priemon÷mis. Prašymai paaiškinti Sąlygas gali 
būti pateikiami Perkančiajai organizacijai ne v÷liau kaip likus 4 dienoms iki pasiūlymų pateikimo 
termino pabaigos. Tiek÷jai tur÷tų būti aktyvūs ir pateikti klausimus ar paprašyti paaiškinti Sąlygas iš 
karto jas išanalizavę, atsižvelgdami į tai, kad, pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, pasiūlymo 
turinio keisti nebus galima. 

35. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui Perkančioji organizacija turi teisę savo 
iniciatyva paaiškinti, patikslinti šias Sąlygas CVP IS priemon÷mis. 

36. Atsakydama į kiekvieną tiek÷jo CVP IS priemon÷mis pateiktą prašymą paaiškinti 
Sąlygas, jeigu jis buvo pateiktas nepasibaigus šių Sąlygų 39 punkte nurodytam terminui, arba 
aiškindama, tikslindama Sąlygas savo iniciatyva, Perkančioji organizacija turi paaiškinimus, 
patikslinimus paskelbti CVP IS priemon÷mis ne v÷liau kaip likus 1 dienai iki pasiūlymų pateikimo 
termino pabaigos. Į laiku gautą tiek÷jo prašymą paaiškinti Sąlygas perkančioji organizacija atsako ne 
v÷liau kaip per 3 dienas nuo jo gavimo dienos. 

37. Komisija, paaiškindama ar patikslindama pirkimo dokumentus, privalo užtikrinti tiek÷jų 
anonimiškumą, t. y. privalo užtikrinti, kad tiek÷jas nesužinotų kitų tiek÷jų, dalyvaujančių pirkimo 
procedūrose, pavadinimų ir kitų rekvizitų. 

38. Komisija nerengs susitikimų su tiek÷jais d÷l pirkimo dokumentų paaiškinimų. 



 

 

 

39. Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai yra vykdomas tik CVP 
IS susirašin÷jimo priemon÷mis. 

40. Tuo atveju, kai tikslinama paskelbta informacija, Perkančioji organizacija atitinkamai 
patikslina skelbimą apie pirkimą ir prireikus pratęsia pasiūlymų pateikimo terminą protingumo 
kriterijų atitinkančiam terminui, per kurį tiek÷jai, rengdami pasiūlymus, gal÷tų atsižvelgti į 
patikslinimus. Jeigu Perkančioji organizacija Sąlygas paaiškina (patikslina) ir negali Sąlygų 
paaiškinimų (patikslinimų) pateikti taip, kad visi kandidatai juos gautų ne v÷liau kaip likus 1 dienai 
iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, perkelia pasiūlymų pateikimo terminą laikui, per kurį 
tiek÷jai, rengdami pirkimo pasiūlymus, gal÷tų atsižvelgti į šiuos paaiškinimus (patikslinimus). Apie 
pasiūlymų pateikimo termino pratęsimą pranešama, patikslinant skelbimą CVP IS. 
 

VII.  VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPL öŠIMO – PIRMINIO SUSIPAŽINIMO 
SU CVP IS PRIEMONöMIS GAUTAIS PASI ŪLYMAIS – PROCEDŪROS 

 
41. Susipažinimas su CVP IS priemon÷mis gautais pasiūlymais vyks Komisijos pos÷džio 

metu. Komisijos pos÷dis, kuriame susipažįstama su CVP IS priemon÷mis gautais pasiūlymais vyks 
elektroniniu būdu Aplinkos apsaugos agentūra 904 kab., adresu Juozapavičiaus g. 9, Vilnius. Viešojo 
pirkimo komisijos pos÷džio, kuriame vyks elektroninių vokų atpl÷šimo procedūra, pradžia – 2011 m. 
liepos 7 d. 10 val. 00 min. 

42. Susipažinimo su CVP IS priemon÷mis gautais pasiūlymais procedūroje pasiūlymus 
pateikę tiek÷jai arba jų įgalioti atstovai nedalyvauja. 

43. Tolesnes pasiūlymų nagrin÷jimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, 
tiek÷jams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant. Perkančioji organizacija neketina der÷tis d÷l 
pasiūlymo sąlygų ir kainos. 
 

IX.  PASIŪLYM Ų  NAGRINöJIMAS IR PASI ŪLYM Ų ATMETIMO 
PRIEŽASTYS 

 
44. Komisija tikrina tiek÷jų pasiūlymuose pateiktų kvalifikacijos duomenų atitiktį konkurso 

sąlygose nustatytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams. Jeigu Komisija nustato, kad tiek÷jo 
pateikti kvalifikacijos duomenys yra neišsamūs arba netikslūs, ji privalo CVP IS priemon÷mis 
pateiktu raštu prašyti tiek÷jo juos papildyti arba paaiškinti per perkančiosios organizacijos nurodytą 
terminą. Jeigu perkančiosios organizacijos prašymu tiek÷jas CVP IS priemon÷mis nepatikslino 
pateiktų netikslių ir neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją, perkančioji organizacija atmeta tokį 
pasiūlymą. 

45. Komisija priima sprendimą d÷l kiekvieno pasiūlymą pateikusio tiek÷jo minimalių 
kvalifikacijos duomenų atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams ir kiekvienam iš jų 
CVP IS priemon÷mis pateiktu raštu praneša apie šio patikrinimo rezultatus. Teisę dalyvauti tolesn÷se 
pirkimo procedūrose turi tik tie tiek÷jai, kurių kvalifikacijos duomenys atitinka perkančiosios 
organizacijos keliamus reikalavimus. 

46. Kilus klausimų d÷l pasiūlymų turinio ir Komisijai CVP IS priemon÷mis pateiktu raštu 
paprašius, tiek÷jai privalo per Komisijos nurodytą terminą CVP IS priemon÷mis pateikti raštą su 
papildomais paaiškinimais, bet nekeisti pasiūlymo esm÷s. 

47. Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo 
klaidų, ji privalo CVP IS priemon÷mis paprašyti tiek÷jų per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme 
pasteb÷tas aritmetines klaidas, nekeisdama pirminio susipažinimo su CVP IS priemon÷mis gautais 
pasiūlymais pos÷džio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, 
tiek÷jas neturi teis÷s atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis. 



 

 

 

48. Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija turi teisę tiek÷jo 
CVP IS priemon÷mis paprašyti per Komisijos nurodytą terminą pagrįsti neįprastai mažą pasiūlymo 
kainą ir pateikti detalų kainos sud÷tinių dalių aprašymą ne mažiau kaip 2 darbo dienų. Neįprastai 
maža kaina – tai tiek÷jo pasiūlyme nurodyta kaina, kuri perkančiosios organizacijos vertinimu gali 
būti nepakankama tinkamai įvykdyti viešojo pirkimo–pardavimo sutartį arba atitinka bent vieną iš šių 
sąlygų: 

a) yra 15 ir daugiau procentų mažesn÷ už visų tiek÷jų, kurių pasiūlymai neatmesti d÷l kitų 
priežasčių, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį; 

b) yra 30 ir daugiau procentų mažesn÷ nei suplanuotos viešajam pirkimui skirtos l÷šos. 
Perkančioji organizacija turi įvertinti riziką, ar tiek÷jas, kurio pasiūlyme nurodyta neįprastai 

maža kaina, sugeb÷s tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį, ir užtikrinti, kad nebūtų sudaromos sąlygos 
iškraipyti konkurenciją. Perkančioji organizacija vertindama ar tiek÷jo pateiktame pasiūlyme 
nurodyta kaina yra neįprastai mažą vadovaujasi Viešųjų pirkimų įstatymo 40 straipsnio 2 ir 3 dalyje 
įtvirtintomis nuostatomis ir Viešųjų pirkimų tarnybos 2009 m. lapkričio 10 d. rekomendacijomis Nr. 
1S-122. „D÷l pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai mažos kainos pagrindimo 
rekomendacijų patvirtinimo“.  Tiek÷jo pateiktų kvalifikacijos duomenų patikslinimai, pasiūlymo 
turinio paaiškinimai, pasiūlyme nurodytų aritmetinių klaidų taisymai, neįprastai mažos kainos 
pagrindimo dokumentai siunčiami perkančiajai organizacijai CVP IS priemon÷mis. 

49. Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu: 
49.1. tiek÷jas pasiūlymą ar jo dalį pateik÷ ne CVP IS priemon÷mis; 
49.2. tiek÷jas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų; 
49.3.  tiek÷jas pasiūlyme pateik÷ netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir, 

perkančiajai organizacijai prašant, nepatikslino jų CVP IS priemon÷mis; 
49.4. pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (pvz., tiek÷jo pateikta 

technin÷ specifikacija neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų; nepateikta Tiek÷jo 
sąžiningumo deklaracija); 

49.5 tiek÷jas per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištais÷ aritmetinių klaidų 
ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo; 

49.6. visų tiek÷jų, kurių pasiūlymai neatmesti d÷l kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per 
didel÷s, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos; 

49.7.  buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiek÷jas Komisijos prašymu nepagrind÷ kainos 
sud÷tinių dalių raštu, pateiktu CVP IS priemon÷mis. 

 
X. PASIŪLYM Ų VERTINIMAS 

 
50. Pasiūlymuose nurodytos kainos vertinamos litais. Perkančiosios organizacijos neatmesti 

pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų. Bendra  pasiūlymo  m÷nesin÷  bazin÷ kaina 
(BPK)  yra   bendra pasiūlymo  kaina,  pagal  kurią  nustatomas  konkursą    laim÷jęs tiek÷jas. Bendra 
pasiūlymo m÷nesin÷ bazin÷ kaina (BPK) lygi visų pokalbių  m÷nesin÷s  bazin÷s  kainos  (BK)  ir  
visų    papildomų m÷nesinių mokesčių kainos (PMM) sumai Lt, su PVM:    BPK = BK + PMM 

 
 

XI. SPRENDIMAS DöL PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMO 
 

51. Išnagrin÷jusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija sudaro pasiūlymų 
eilę, nustato laim÷jusį pasiūlymą ir priima sprendimą sudaryti pirkimo sutartį. Laim÷jusiu pasiūlymas 
pripažįstamas Viešųjų pirkimų įstatymo ir šių konkurso sąlygų nustatyta tvarka. Pasiūlymai 
pasiūlymų eil÷je surašomi kainos did÷jimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų kainos yra 
vienodos, sudarant pasiūlymų eilę, pirmesnis į ją įrašomas tiek÷jas, kurio pasiūlymas CVP IS 



 

 

 

priemon÷mis pateiktas anksčiausiai. Pasiūlymų eil÷ nesudaroma, jei buvo gautas tik vienas 
pasiūlymas. 

52. Suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams nedelsiant (ne v÷liau kaip 
per 5 darbo dienas) pranešama apie priimtą sprendimą sudaryti pirkimo sutartį, pateikiama konkurso 
sąlygų 53 punkte nurodytos atitinkamos informacijos, kuri dar nebuvo pateikta pirkimo procedūros 
metu, santrauka ir nurodoma sudaryta pasiūlymų eil÷, laim÷jęs pasiūlymas, tikslus atid÷jimo 
terminas. Jei bus nuspręsta nesudaryti pirkimo sutarties, min÷tame pranešime nurodomos tokio 
sprendimo priežastys. 

53. Perkančioji organizacija, gavusi kandidato ar dalyvio raštu pateiktą prašymą, turi 
nedelsdama, ne v÷liau kaip per 15 dienų nuo prašymo gavimo dienos, nurodyti: 

53.1. kandidatui – jo paraiškos atmetimo priežastis; 
53.2. dalyviui, kurio pasiūlymas nebuvo atmestas, – laim÷jusio pasiūlymo charakteristikas 

ir santykinius pranašumus, d÷l kurių šis pasiūlymas buvo pripažintas geriausiu, taip pat šį pasiūlymą 
pateikusio dalyvio ar preliminariosios sutarties šalių pavadinimus; 

53.3. dalyviui, kurio pasiūlymas buvo atmestas, pasiūlymo atmetimo priežastis, taip pat 
priežastis, d÷l kurių priimtas sprendimas d÷l nelygiavertiškumo arba sprendimas, kad prek÷s 
neatitinka funkcinių reikalavimų. 

54. Perkančioji organizacija šių konkurso sąlygų 53 punkte nurodytu atveju negali teikti 
informacijos, jei jos atskleidimas prieštarauja teis÷s aktams, kenkia visuomen÷s interesams, teis÷tiems 
tiek÷jų komerciniams interesams arba trukdo užtikrinti sąžiningą konkurenciją, taip pat neteikiama 
tokia informacija, kurią tiek÷jas nurod÷ kaip konfidencialią. 

55. Pirkimo sutartis sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaig÷ atid÷jimo 
terminas (15 dienų laikotarpis nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo dienos). 
Atid÷jimo terminas gali būti netaikomas, kai vienintelis suinteresuotas dalyvis yra tas, su kuriuo 
sudaroma pirkimo sutartis, ir n÷ra suinteresuotų kandidatų. 

56. Perkančioji organizacija sudaryti pirkimo sutartį siūlo tam dalyviui, kurio pasiūlymas 
pripažintas laim÷jusiu. Konkursą laim÷jęs tiek÷jas privalo pasirašyti pirkimo sutartį per perkančiosios 
organizacijos nurodytą terminą. Laikas pirkimo sutarčiai pasirašyti gali būti nustatomas atskiru 
pranešimu CVP IS priemon÷mis arba nurodomas pranešime apie laim÷jusį pasiūlymą. 

57. Jeigu tiek÷jas, kurio pasiūlymas pripažintas laim÷jusiu, raštu arba CVP IS 
priemon÷mis atsisako sudaryti pirkimo sutartį, iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo 
sutarties, jei tiek÷jo pateikta šių konkurso sąlygų nurodyta Tiek÷jo sąžiningumo deklaracija yra 
melaginga, arba atsisako pirkimo sutartį sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, 
laikoma, kad jis atsisak÷ sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju perkančioji organizacija siūlo sudaryti 
pirkimo sutartį tiek÷jui, kurio pasiūlymas pagal patvirtintą preliminarią pasiūlymų eilę yra pirmas po 
tiek÷jo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį. 

58. Perkančioji organizacija su tiek÷ju, kurio pasiūlymas pripažintas laim÷jusiu, sutarties 
tekstą derina ir ją pasirašo naudodamasi CVP IS priemon÷mis. 

 
XII.  PRETENZIJŲ IR SKUNDŲ NAGRINöJIMO TVARKA 

 
59. Tiek÷jas, kuris mano, kad Perkančioji organizacija nesilaik÷ Viešųjų pirkimų įstatymo 

reikalavimų ir tuo pažeid÷ ar pažeis jo teis÷tus interesus, turi teisę iki pirkimo sutarties sudarymo 
raštu CVP IS priemon÷mis pareikšti pretenziją Perkančiajai organizacijai d÷l Perkančiosios 
organizacijos veiksmų ar priimtų sprendimų. Pretenzijos pateikimas yra privaloma ikiteismin÷ ginčo 
nagrin÷jimo stadija. 

60. Pretenzija pateikiama Perkančiajai organizacijai raštu CVP IS priemon÷mis per 15 dienų 
nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu CVP IS priemon÷mis apie jos priimtą sprendimą  
išsiuntimo tiek÷jams dienos. Perkančioji organizacija nagrin÷ja tik tas tiek÷jų pretenzijas, kurios 



 

 

 

gautos iki pirkimo sutarties sudarymo. Jeigu tiek÷jas pretenziją pateikia ne CVP IS priemon÷mis, o 
raštu, tiek÷jas taip pat privalo pateikti pretenziją ir CVP IS priemon÷mis. Pretenzijos pateikimo data 
bus laikoma data, nurodyta CVP IS. 

61. Perkančioji organizacija, gavusi tiek÷jo pretenziją raštu CVP IS priemon÷mis, sustabdo 
pirkimo procedūras, kol ši pretenzija bus išnagrin÷ta ir priimtas sprendimas.  

62. Perkančioji organizacija privalo išnagrin÷ti pretenziją ir priimti motyvuotą sprendimą ne 
v÷liau kaip per 5 darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos, o apie priimtą sprendimą ne v÷liau kaip 
kitą darbo dieną raštu CVP IS priemon÷mis pranešti pretenziją pateikusiam tiek÷jui. 

63. Jeigu išnagrin÷jus pretenziją nebuvo patenkinti tiek÷jo reikalavimai ar reikalavimai buvo 
patenkinti tik iš dalies, ar pretenzija nebuvo išnagrin÷ta Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka ir 
terminais, tiek÷jas turi teisę kreiptis į teismą. 

 
XIII.  PIRKIMO SUTARTIES S ĄLYGOS 

 
 64. Pirkimo sutartis sudaroma vadovaujantis Civilinio kodekso ir Viešųjų pirkimų įstatymo,  
Elektroninių ryšių paslaugų  teikimo   taisyklių, patvirtintų  Lietuvos  Respublikos  ryšių  reguliavimo   
tarnybos direktoriaus  2005 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1V-1160  (Žin., 2005, Nr. 152-5627), šio 
konkurso sąlygų ir pasiūlymo, pripažintu laim÷jusiu, nuostatomis. 
 65. Pirkimo sutartis negali būti sudaroma, kol nesibaig÷ Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyti 
tiek÷jų pretenzijų pateikimo, ieškinio pareiškimo bei atid÷jimo terminai, išskyrus tuos atvejus, kai 
vienintelis suinteresuotas dalyvis yra tas, su kuriuo sudaroma pirkimo sutartis, ir n÷ra suinteresuotų 
kandidatų. 
 66. Pirkimo sutarties vykdymo metu, pasikeitus abonentų kiekiui, pasirašomi šalių 
susitarimai (pirkimo sutarties priedai) d÷l naujų faktinių paslaugų naudotojų ar telefono ryšio 
numerių. Šių susitarimų trukm÷ tokia pat, kaip ir  pirkimo sutarties trukm÷. Paslaugos naujiems 
abonentams teikiamos tomis pačiomis sąlygomis, pagal tuos pačius įkainius, nurodytus sutartyje. 

67. Pirkimo sutarties šalių teis÷s ir pareigos.  
67.1. Tiek÷jas įsipareigoja:  
67.1.1. užtikrinti nepertraukiamą fiksuotąjį telefono ryšį, technin÷je specifikacijoje nurodyta 

apimtimi ir nurodytais terminais; 
67.1.2. teikti paslaugas perkančiajai organizacijai pagal sutartį savo rizika ir sąskaita kuo 

rūpestingiau ir efektyviau, įskaitant (bet neapsiribojant), paslaugų teikimą pagal geriausius visuotinai 
pripažįstamus profesinius standartus ir praktiką, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius, žinias; 
vadovautis veiklai taikomais standartais ir reikalavimais; 

67.1.3. nedelsiant raštu informuoti perkančiąją organizaciją apie bet kokias aplinkybes, 
kurios trukdo ar gali sutrukdyti tiek÷jui paslaugas teikti nustatytais terminais; 

67.1.4. užtikrinti iš perkančiosios organizacijos sutarties vykdymo metu gautos ir su 
sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą bei apsaugą; 

67.1.5.užtikrinti, kad sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį tiek÷jo 
darbuotojai tur÷tų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, reikalingas paslaugoms teikti; 

67.1.6.perkančiajai organizacijai raštu paprašius, grąžinti visus iš perkančiosios 
organizacijos gautus, sutarčiai vykdyti reikalingus dokumentus; 
              67.1.7. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus sutartyje ir galiojančiuose 
Lietuvos Respublikos teis÷s aktuose.; 

67.1.8. Tiek÷jas turi teisę gauti visišką apmok÷jimą už suteiktas paslaugas pagal sutartyje 
įvardytus įkainius su sąlyga, kad jis tinkamai vykdo sutartį; 

67.1.9. Tiek÷jas turi užtikrinti ir kitų šios sutarties ir Lietuvos Respublikoje galiojančių teis÷s 
aktų numatytų teisių laikymąsi. 

    67.2. Perkančioji organizacija įsipareigoja:  



 

 

 

67.2.1. tiek÷jui sudaryti visas sąlygas, suteikti informaciją ar dokumentus, būtinus 
paslaugoms teikti; 

67.2.2. atsiskaityti sutartimi nustatytais įkainiais už tinkamai suteiktas paslaugas pagal 
sutarties sąlygas; 

67.2.3. perkančioji organizacija turi laikytis ir kitų šios Sutarties bei Lietuvos Respublikoje 
galiojančių teis÷s aktų numatytų teisių. 

68. Kainodaros taisykl÷s.  
 Taikomas fiksuotas įkainis, kuris n÷ra perskaičiuojamas d÷l rinkos kainų pokyčio. Kaina 
ir/ar įkainiai  perskaičiuojami  teis÷s aktais  pakeitus  taikomą  prid÷tin÷s  vert÷s  mokestį  pirkimo 
sutartyje  nurodytoms paslaugoms. Pasikeitus kitiems mokesčiams sutarties kaina  ir/ar įkainiai nebus 
perskaičiuojami.  

69. Atsiskaitymų ir mok÷jimų tvarka.  
69.1. Mokama litais atliekami tokia tvarka: 
69.1.1. būtina apmok÷jimo už paslaugas sąlyga – tiek÷jo pateikta PVM sąskaita faktūra; 
69.1.2. perkančioji organizacija kas m÷nesį apmoka už kalendorinio m÷nesio laikotarpyje 

suteiktas paslaugas per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo 
dienos; 
              69.1.3. perkančioji organizacija už suteiktas paslaugas tiek÷jui atsiskaito mok÷jimo 
pavedimu į tiek÷jo nurodytą banko sąskaitą. 

69.2. Perkančioji organizacija turi teisę sustabdyti mok÷jimą, jei: 
69.2.1. PVM sąskaitoje faktūroje nenurodytas sutarties numeris ir jos sudarymo data; 
69.2.2. PVM sąskaitoje faktūroje nurodyta neteisinga (kitokia, nei mok÷tina pagal pasirašytą 
aktą) suma. 
69.2.3. Perkančioji organizacija turi teisę sustabdyti mok÷jimus, jeigu teikiamos paslaugos 

neatitinka sutarties sąlygų 1 priede „Technin÷ specifikacija“ nustatytų reikalavimų, iki bus pašalinti 
visi trūkumai.  

70. Prievolių įvykdymo užtikrinimas. 
70.1. Vienai iš sutarties šalių nevykdant ar netinkamai vykdant įsipareigojimus, kita šalis 

turi teisę bet kada, įsp÷jusi ne v÷liau kaip prieš 30 kalendorinių dienų, nutraukti sutartį. Sutarties 
nutraukimo atveju, šalis, d÷l kurios kalt÷s nutraukiama sutartis, turi sumok÷ti kitai šaliai 1000,00 
(tūkstančio) Lt baudą. 

70.2. Tiek÷jui nevykdant ar netinkamai vykdant įsipareigojimus, Tiek÷jas, perkančiajai 
organizacijai pareikalavus, moka perkančiajai organizacijai 0,02 % delspinigius nuo kalendorinio 
m÷nesio paslaugų kainos už kiekvieną nustatytą netinkamą paslaugų suteikimo atvejį. 

70.3. Perkančiajai organizacijai pav÷lavus atsiskaityti už suteiktas paslaugas pagal sutarties 
sąlygas, perkančioji organizacija, tiek÷jui pareikalavus, moka tiek÷jui 0,02 % delspinigius nuo 
kalendorinio m÷nesio paslaugų kainos už kiekvieną praleistą dieną. 

70.4. Sumok÷tos baudos ir delspinigiai neatleidžia šalies nuo pareigos atlyginti nuostolius ir 
vykdyti sutarties įsipareigojimus. 

71. Ginčų sprendimo tvarka. 
71.1. Iš sutarties kylantys ginčai sprendžiami derybų keliu. Jei derybų keliu ginčų išspręsti 

nepavyksta, jie bus nagrin÷jami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka 
teisme ar arbitraže. 

72. Pirkimo sutarties nutraukimo tvarka. 
72.1. Sutartis gali būti nutraukiama: 
72.1.1. raštišku šalių susitarimu; 
72.1.2. vienašališkai bet kurios šalies iniciatyva, įsp÷jus kitą šalį raštu ne v÷liau kaip prieš 30 

(trisdešimt) kalendorinių dienų iki numatomos Sutarties nutraukimo dienos. 



 

 

 

72.1.3. Sutarties nutraukimo atveju perkančioji organizacija apmoka už faktiškai suteiktas ir 
priimtas paslaugas. Jeigu sutartį perkančioji organizacija nutraukia vienašališkai tiek÷jui netinkamai 
vykdant sutartį, iš mok÷tinos sumos ji turi teisę išskaičiuoti 10 % netesybas nuo bendros sutarties 
kainos ir perkančiosios organizacijos patirtus nuostolius. 

73. Pirkimo sutarties galiojimas. 
  73.1.Sutartis sudaroma 12 m÷n. laikotarpiui. Pirkimo sutartis gali būti pratęsiama iki 
vienerių metų. Pirkimo sutarties trukm÷ kartu su jos pratęsimais negali būti ilgesn÷ nei treji metai. 
 73.2. Pirkimo sutarties esmin÷s sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti 
keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų 
įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai, ir tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams 
yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Pirkimo sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas 
pirkimo sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkyb÷mis, jei šios aplinkyb÷s nustatytos 
aiškiai, nedviprasmiškai ir buvo pateiktos konkurso sąlygose.  
              73.3. Sutarties vykdymo laikotarpiu sutarties kaina perskaičiuojama tik jei keičiasi prid÷tin÷s 
vert÷s mokestis.  

73.4. Jei Sutarties vykdymo metu pasikeičia (padid÷ja ar sumaž÷ja) PVM tarifas, bendra 
Sutarties kaina, išskyrus Kvietime  numatytą atvejį, atitinkamai didinama arba mažinama.  

Sutarties kainos/įkainio perskaičiavimo formul÷ pasikeitus PVM tarifui: 

 

   

  – Perskaičiuota bendra Sutarties kaina (su PVM); 

    – Bendra Sutarties kaina/įkainis (su PVM) iki perskaičiavimo; 
  A    – Suteiktų paslaugų kaina/įkainis (su PVM) iki perskaičiavimo; 

    – senas PVM tarifas (procentais); 

     – naujas PVM tarifas (procentais). 
 

73.5. Sutarties projektą teikia tiek÷jas. 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

       Konkurso sąlygų 
1 priedas „Technin÷ 

specifikacija“ 

VIEŠOJO FIKSUOTO TELEFONO RYŠIO PASLAUGOS TECHNIN ö SPECIFIKACIJA 

 
1 lentel÷ 

 
Fiksuoto telefono 
ryšio linijos tipas 

Adresai Telefono linijos 
numatomas kiekis (vnt.) 

Klaip÷da, Taikos pr. 26 9 
Vilnius, Pylimo g. 35 2 
Vilnius, Rudnios g. 6 2 
Vilnius, Visorių g. 14 2 
Neringa, Naglių g. 8 1 
Vilnius, A. Juozapavičiaus g.10a 3 
Vilnius, Juozapavičiaus g. 9 5 
Plung÷, Plateliai, Kalvarijos g. 30/4 1 
Vilnius, Rodunios kelias 2 1 

 
 
Skaitmenin÷ 
Telefono 
Linija 
 
 

 
SUMA 

 
26 

ISDN BRI (2B+D)  
Vilnius, Goštauto g. 9 

 
2 vnt.  
(10 numerių) 
 

ISDN BRI (2B+D) Vilnius, Pylimo g. 35 4 vnt. 
(8 numeriai) 
 

 
 

__________________________ 
 

2 lentel÷ 

Eil. 
nr. 

Paslaugų techniniai rodikliai Rodikli ų 
reikšm÷s* 

1. Paslaugų tiek÷jas privalo teikti:  
1.1. vietinio ryšio paslaugas;  
1.2. tarpmiestinio ryšio paslaugas;  
1.3. tarptautinio ryšio paslaugas;  
1.4. užtikrinti ryšio paslaugas su visais Lietuvoje paslaugas teikiančiais fiksuoto 

ryšio operatoriais; 
 

1.5. užtikrinti ryšio paslaugas su visais Lietuvoje judriojo ryšio operatoriais;   
1.6. Informaciniai numeriai, skambučiai į kitas šalis nepateiktas 2 priedo 5 ir 6 

punktuose. 
 

1.7. užtikrinti galimybę skambučius inicijuoti iš kompiuterio. Pareikalavus  



 

 

 

pademonstruoti paslaugos funkcionalumą perkančiosios organizacijos 
patalpose; 

1.8 užtikrinti faksimilių siuntimą bei gavimą, bei modeminį ryšį (V.92, V.90, 
V.44, V.42, V.34, V.32, V.22, V.21, V.23, T.30, T4/T6); 

 

1.9. turi būti numatyta paslauga vaizdo konferencijoms rengti (H.261, H.263, 
H.264, H.239, G.711, G.722, G.723.1, G.728, G.729). 

 

2. Paslaugų tiek÷jas privalo užtikrinti nepertraukiamą (24 valandas per parą) 
galimybę naudotis šios lentel÷s 1 punkte išvardintomis ryšio paslaugomis. 

 

3. Perkančiosios organizacijos telefonijos ryšių tinklas be jokių papildomų 
perkančiosios organizacijos investicijų turi būti sujungtas su paslaugų tiek÷jo 
tinklu varine arba optine prieiga ne ilgiau kaip per 15 kalendorinių dienų po 
fiksuoto telefono ryšio paslaugų teikimo sutarties įsigaliojimo. Jei paslaugų 
teikimui naudojama beviel÷ prieiga, turi būti naudojami tik licencijuoti 
dažniai.  

 

4. Paslaugų tiek÷jas turi išsaugoti šiuo metu perkančiosios organizacijos 
turimus telefono numerius bei išsaugoti esamą skambinimo tvarką iš fiksuoto 
ryšio telefonų, o pareikalavus perkančiajai organizacijai nemokamai 
panaikinti nereikalingus ar suteikti reikalingus naujus papildomus telefono 
numerius ar pakeisti skambinimo tvarką. 

 

5. Paslaugų tiek÷jas privalo užtikrinti galimybę, kad skambinant kitiems 
abonentams ir priimant skambučius, bus rodomas teisingas skambinančiojo 
numeris. 

 

6. Naujų abonentų pajungimas ir esamų atjungimas turi būti nemokamas. 
Naujiems abonentams viešojo fiksuoto telefono ryšio paslaugos turi būti 
teikiamos iki pirkimo sutarties galiojimo termino pabaigos. Naujai įsigytiems 
abonentams bus taikomi pirkimo sutartyje nurodyti paslaugų įkainiai. 

 

7. Paslaugų tiek÷jas privalo užtikrinti, kad perkančiosios organizacijos patalpų 
apsaugos sistemos liktų prijungtos prie fiksuoto ryšio linijų ir apsaugos 
sistemų siunčiama informacija visuomet pasiektų atitinkančias saugos 
tarnybas.  

 

8. Fiksuoto telefono ryšio paslaugos turi būti teikiamos be papildomų 
perkančios organizacijos investicijų, paslaugų tiek÷jas turi užtikrinti visą 
paslaugų infrastruktūrą iki perkančiosios organizacijos objektuose esančių 
galinių įrenginių 

 

9. Paslaugų teik÷jas turi užtikrinti skambinimą trumpaisiais numeriais tarp visų 
Aplinkos apsaugos agentūros numerių kiekvienoje atskiros stotel÷s abonentų 
skaičiuje.  

 

10. Paslaugų tiek÷jas turi tur÷ti visą parą veikiančią klientų aptarnavimo ir 
gedimų registravimo tarnybą, pasiekiamą iš visų teik÷jų tinklų vienu 
nemokamu numeriu. Paslaugų teik÷jas tuo numeriu visą parą turi registruoti 
gedimus ir konsultuoti atsakingus darbuotojus klausimais, susijusiais su 
fiksuoto telefono ryšio paslaugų teikimu.  

 

11. Reaguoti į iškvietimus ne ilgiau kaip per 30 (trisdešimt) minučių. Reagavimo 
laikas suprantamas kaip laikas nuo pranešimo apie gedimą gavimo iki 
pranešimo išsiuntimo užsakymą įregistravusiam įstaigos asmeniui 
elektroniniu paštu, atsakant į registruotą paslaugos tiek÷jo sistemoje 
užsakymą, bei preliminarus problemos sprendimo laiko nurodymus arba 
konsultaciją telefonu. Pasiūlyme pateikiamas technin÷s pagalbos tarnybos 
telefono numeris, fakso numeris, el. pašto adresas. 

 



 

 

 

12. Užfiksuotas gedimas turi būti pašalintas ne ilgiau nei per 8 val. nuo gedimo 
užfiksavimo paslaugų tiek÷jo tarnyboje momento. Jei paslaugų tiek÷jas 
paslaugoms teikti naudoja ne savo infrastruktūrą, tiek÷jas su pasiūlymu turi 
pateikti sutarties išrašus, kuriuose atsispind÷tų galimyb÷ užtikrinti reakcijos į 
gedimo šalinimo laiką. Gedimai, įvykę ne d÷l paslaugų gav÷jo kalt÷s, 
šalinami nemokamai. 

 

13. ISDN technologija turi užtikrinti kokybišką ir nepertraukiamą ryšio teikimą 
naudojant esamą  ir atitikti tokius reikalavimus:  
1 lygmens perdavimo reikalavimai B ir D kanalams ITU-T I.430; ITU-T 
I.431 
2 lygmens apsaugos reikalavimai D kanalui ITU-T Q.920; ITU-T Q.920 
3 lygmens komutavimo reikalavimai D kanalui ITU-T Q.930; ITU-T-Q.931 

 

14. Ryšio pateikiamumui užtikrinti vienu adresu kiekviena ISDN BRI (2B+D) 
paslauga turi būti teikiama per atskirą įrenginį. Pateikiamas techninis 
sprendimas. 

 

15. Paslaugų tiek÷jas turi teikti standartines ISDN paslaugas: CLIP, CLIR, 
COLP, COLR, HOLD, DDI, SUB, UUS. 

 

16. Paslaugų tiek÷jas privalo sujungti perkančiosios organizacijos abonentus 
Lietuvos teritorijoje su priešgaisrine apsauga, policija, greitąja medicinine 
pagalba, dujų avarine tarnyba bei bendruoju pagalbos centru (112). 

 

17. Paslaugų tiek÷jas turi užtikrinti sekundžių tikslumo pokalbių apskaitą ir 
tur÷ti galimybę perkančiajai organizacijai kas m÷nesį nemokamai teikti 
pokalbių 1 sekund÷s tikslumu ataskaitas. 

 

18. Paslaugų tiek÷jas turi suteikti internetinę įstaigos abonentų apskaitos 
informacijos bei paslaugų valdymo (skambučių išklotinių, paslaugų 
atjungimo/prijungimo) prieigą. 

 

19. Tiek÷jo telefono ryšio apskaitos sistema turi būti metrologiškai patikrinta ir 
atitikti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teis÷s aktus. Tiek÷jas privalo 
pateikti Valstybin÷s metrologijos tarnybos išduotą pažym÷jimą (sertifikatą) 
ar užsienio valstyb÷s įgaliotos institucijos išduotą dokumentą.  

 

*Rodiklių reikšmes pildo paslaugos teik÷jas 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

       konkurso sąlygų 
2 priedas „Pasiūlymo 

forma“ 
 

 
PASIŪLYMAS 

DöL VIEŠOJO FIKSUOTO TELEFONO RYŠIO PASLAUG Ų PIRKIMO  
 

____________ Nr.______ 
(Data) 

_____________ 
(Sudarymo vieta) 

 
Tiek÷jo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio 
subjektų grup÷, surašomi visi dalyvių 
pavadinimai/ 

 
 

Tiek÷jo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų 
grup÷, surašomi visi dalyvių adresai/ 

 
 

Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavard÷ 
 

 

Telefono numeris  
Fakso numeris  
El. pašto adresas  

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis: 
1) viešojo pirkimo skelbime, paskelbtame /perkančioji organizacija pateikia nuorodą į 

skelbimą, paskelbtą Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka/; 
2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose). 
 
Mes siūlome šias paslaugas: 

1 lentel÷ 
Eil. 
Nr. 

Paslaugos pavadinimas Preliminarus 
skaičius 

(minučių/ska
mbučių per 

m÷n.) 

Mato  
vnt.  

Vieneto  
kaina, 
Lt (su 
PVM) 

 

Kaina su PVM 
(3 ir 5 stulpelių 

sandauga 

1 2 3 4 5 6 
1. Paslaugos, skambinant į viešojo fiksuoto telefono ryšio tinklą ( TEO LT, AB): 
1.1. Vietinio pokalbio minut÷s 

kaina piko metu 
4000 1 min.   

1.2. Vietinio pokalbio sujungimo 
kaina piko metu 

2000 1 vnt.   

1.3. Vietinio pokalbio minut÷s 
kaina ne piko metu 

100 1 min.   

1.4. Vietinio pokalbio sujungimo 
kaina ne piko metu 

50 1vnt.   

1.5. Tarpmiestinio pokalbio 
minut÷s kaina piko metu 

2000 1 min.   

1.6. Tarpmiestinio pokalbio 
sujungimo kaina piko metu 

1000 1 vnt.   



 

 

 

1.7. Tarpmiestinio pokalbio 
minut÷s kaina ne piko metu 

100 1 min.   

1.8. Tarpmiestinio pokalbio 
sujungimo kaina ne piko metu 

50 1vnt.   

2. Paslaugos, skambinant į viešojo fiksuoto telefono ryšio tinklą (VRC): 
2.1. Vietinio pokalbio minut÷s 

kaina piko metu 
400 1 min.   

2.2. Vietinio pokalbio sujungimo 
kaina piko metu 

200 1 vnt.   

2.3. Vietinio pokalbio minut÷s 
kaina ne piko metu 

10 1 min.   

2.4. Vietinio pokalbio sujungimo 
kaina ne piko metu 

5 1vnt.   

2.5. Tarpmiestinio pokalbio 
minut÷s kaina piko metu 

200 1 min.   

2.6. Tarpmiestinio pokalbio 
sujungimo kaina piko metu 

100 1 vnt.   

2.7. Tarpmiestinio pokalbio 
minut÷s kaina ne piko metu 

10 1 min.   

2.8. Tarpmiestinio pokalbio 
sujungimo kaina ne piko metu 

5 1vnt.   

3. Paslaugos, skambinant į viešojo fiksuoto telefono ryšio tinklą (UAB Telekomunikacijų 
grup÷): 

3.1. Vietinio pokalbio minut÷s 
kaina piko metu 

400 1 min.   

3.2. Vietinio pokalbio sujungimo 
kaina piko metu 

200 1 vnt.   

3.3. Vietinio pokalbio minut÷s 
kaina ne piko metu 

10 1 min.   

3.4. Vietinio pokalbio sujungimo 
kaina ne piko metu 

5 1vnt.   

3.5. Tarpmiestinio pokalbio 
minut÷s kaina piko metu 

200 1 min.   

3.6. Tarpmiestinio pokalbio 
sujungimo kaina piko metu 

100 1 vnt.   

3.7. Tarpmiestinio pokalbio 
minut÷s kaina ne piko metu 

10 1 min.   

3.8. Tarpmiestinio pokalbio 
sujungimo kaina ne piko metu 

5 1vnt.   

4. Paslaugos, skambinant į judriojo (mobilaus) telefono ryšio tinklus: UAB OMNITEL, UAB 
BITE GSM, UAB TELE-2 /tiek÷jas nurodo pokalbio į judriojo telefono ryšio tinklus 
minut÷s kainos aritmetinį vidurkį/: 

4.1. Pokalbio minut÷s kaina 
skambinant į judriojo 
(mobilaus) telefono ryšio 
operatorių tinklus 

100 1 min.   

4.2. Sujungimo kaina skambinant į 
judriojo (mobilaus) telefono 

50 1 vnt.   



 

 

 

ryšio operatorių tinklus 
5. Paslaugos, skambinant į užsienio šalies operatorių fiksuoto telefono ryšio tinklus: 
5.1. Pokalbio minut÷s kaina 

skambinant į šalį 1 (Belgijos 
Karalyst÷) 

5 1 min. 
  

5.2. Sujungimo kaina skambinant į 
šalį 1 (Belgijos Karalyst÷) 

1 1 vnt. 
  

5.3. Pokalbio minut÷s kaina 
skambinant į šalį 2 (Latvijos 
Respublika) 

5 1 min. 
  

5.4. Sujungimo kaina skambinant į 
šalį 2 (Latvijos Respublika) 

1 1 vnt. 
  

 
5.5. 

Pokalbio minut÷s kaina 
skambinant į šalį 3 
(Baltarusijos Respublika) 

5 1 min. 
  

5.6. Sujungimo kaina skambinant į 
šalį 3 (Baltarusijos Respublika) 

1 1 vnt.   

6. Paslaugos, skambinant į užsienio šalies operatorių judriojo (mobilaus) telefono ryšio 
tinklus: 

6.1. Pokalbio minut÷s kaina 
skambinant į šalį 1 (Belgijos 
Karalyst÷) 

5 1 min. 
  

6.2. Sujungimo kaina skambinant į 
šalį 1 (Belgijos Karalyst÷) 

1 1 vnt. 
  

6.3. Pokalbio minut÷s kaina 
skambinant į šalį 2 (Latvijos 
Respublika) 

5 1 min. 
  

6.4. Sujungimo kaina skambinant į 
šalį 2 (Latvijos Respublika) 

1 1 vnt. 
  

 
6.5. 

Pokalbio minut÷s kaina 
skambinant į šalį 3 
(Baltarusijos Respublika) 

5 1 min. 
  

6.6. Sujungimo kaina skambinant į 
šalį 3 (Baltarusijos Respublika) 

1 1 vnt.   

 Visų pokalbių m÷nesin÷ 
bazin÷ kaina (BK), Lt su 
PVM : 
 

    

 
Visų pokalbių m÷nesin÷ bazin÷ kaina (BK) lygi visų atitinkamų pokalbių krypčių per m÷nesį 

perkamų minučių kainų sumai ir sujungimo mokesčio sumai su PVM. Apskaičiuojant visų pokalbių 
m÷nesinę bazinę kainą (BK).  Kainos apskaičiuojamos iš pasiūlymo lentel÷s: 

1) pokalbių minučių per m÷nesį kaina (6 stulpelis) (Lt, su PVM) apskaičiuojama: 
skaičiuojamos eilut÷s (pavyzdžiui, 1.1 eilut÷ „vietinio pokalbio minut÷s kaina piko metu“) trečio 
stulpelio minučių skaičių per m÷nesį padauginant iš tos pačios eilut÷s penktame stulpelyje nurodytos 
vieneto kainos (Lt, su PVM);  

2) pokalbių sujungimų per m÷nesį kaina (6 stulpelis) (Lt, su PVM) apskaičiuojama: 
skaičiuojamos eilut÷s (pavyzdžiui, 1.2 eilut÷ „vietinio pokalbio sujungimo kaina piko metu“) trečio 



 

 

 

stulpelio skambučių skaičių per m÷n. padauginant iš tos pačios eilut÷s penktame stulpelyje nurodytos 
vieneto kainos (Lt, su PVM); 

3) visų pokalbių m÷nesin÷ bazin÷ kaina (BK) (Lt, su PVM) apskaičiuojama susumuojant 1 
lentel÷s 6 stulpelio visų eilučių, kurios turi būti užpildytos atitinkamai pagal 2 stulpelį, kainas 

 
Pastabos:  
1) Pokalbių minut÷ms ir/ar sujungimams, kurie n÷ra nurodyti pasiūlymo 1 lentel÷je ir 

pasiūlyme n÷ra vertinami, taikomos tiek÷jo viešai skelbiamos pokalbio minut÷s ir sujungimo (jeigu 
sujungimas apmokestinamas) kainos, galiojančios paslaugos suteikimo metu. 

2) piko metas – laikas darbo dienomis nuo 8 iki 20 val., ne piko metas – laikas darbo 
dienomis nuo 20 val. iki 8 val., poilsio ir švenčių dienomis – visą parą. 
Mūsų taikomi papildomi mokesčiai, kurie taikomi paslaugas teikiant 1 lentel÷je nurodytomis 
kainomis: 

 
2 lentel÷ 

Nr.  Pavadinimas Mato 
vnt. 

Įkainis už 1 
mato vnt., 
Lt su PVM  

Planuojamos 
paslaugų 
apimtys  

Iš viso,  
Lt su PVM 

(4*5)  

1 2 3 4 5 6 

1. 
Abonentinis m÷nesinis mokestis už 
fiksuoto ryšio liniją (PSTN) 

1m÷n.  26  

2. 
Abonentinis m÷nesinis mokestis už 
ISDN BRI 2B+D liniją 

1m÷n.  6  

3. 
Abonentinis m÷nesinis mokestis už 
ISDN BRI 2B+D linijos numerį 

1m÷n.  18  

4. 
Kiti, su paslaugų įrengimu susiję 
papildomi mokesčiai 

    

Iš viso (PMM):  
 
Mūsų siūlomos paslaugos visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus. 
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: 

Eil.
Nr. 

Pateiktų dokumentų pavadinimas Dokumento puslapių 
skaičius 

   
   
 

/Tais atvejais, kai perkančioji organizacija reikalauja pasiūlymo galiojimo užtikrinimo:/ 
Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame ___________________________________ 

_______________________________________________________________________________ . 
(Nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus) 

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. 
      

(Tiek÷jo arba jo įgalioto 
asmens pareigų pavadinimas*) 

 (Parašas*)   (Vardas ir pavard÷*)    

 
*Pastaba. Jeigu perkančioji organizacija pirkimą atlieka CVP IS priemon÷mis, šis dokumentas teikiamas 

pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Tais atvejais, kai pirkimo dokumentuose nustatyta, kad visas pasiūlymas 
pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma. 

 



 

 

 

 
 

 
 
 

Herbas arba prekių ženklas 
............................................................................ 

(Tiek÷jo pavadinimas) 

...................................................................................................................................................................
(Juridinio asmens teisin÷ forma, buvein÷, kontaktin÷ informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiek÷ją, pavadinimas, juridinio 

asmens kodas, prid÷tin÷s vert÷s mokesčio mok÷tojo kodas, jei juridinis asmuo yra prid÷tin÷s vert÷s mokesčio mok÷tojas) 

__________________________ 
(Adresatas (perkančioji organizacija)) 

 
TIEK öJO DEKLARACIJA 
_____________ Nr.______ 

(Data) 
_____________ 
(Sudarymo vieta) 

1. Aš, ______________________________________________________________ , 
(Tiek÷jo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavard÷) 

tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a)_____________________________ , 
                                                                                (Tiek÷jo pavadinimas) 

dalyvaujantis (-i) ______________________________________________________________ 
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas) 

atliekamame _________________________________________________________________ 
(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo kodas, pirkimo būdas) 

___________________________________________________________________________ , 
skelbtame_______________________________________________________________________ 

(Leidinio pavadinimas, kuriame paskelbtas skelbimas apie pirkimą, 
____________________________________________________________________________ , 

data ir numeris ir (arba) nuoroda į CVP IS) 
n÷ra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, taip pat n÷ra padaręs 
rimto profesinio pažeidimo (konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos 
teis÷s aktų pažeidimo), už kurį tiek÷jui (fiziniam asmeniui) yra paskirta administracin÷ nuobauda arba 
tiek÷jui (juridiniam asmeniui) – ekonomin÷ sankcija, numatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, 
arba nuo šios sankcijos paskyrimo pra÷jo mažiau kaip vieni metai. 

2. Man žinoma, kad LR konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimas laikomas profesiniu 
pažeidimu, jeigu nuo sprendimo paskirti LR konkurencijos įstatyme nustatytą ekonominę sankciją 
įsiteis÷jimo dienos pra÷jo mažiau kaip 3 metai.  

3. Man žinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, pateiktas pasiūlymas bus 
atmestas. 

4. Tiek÷jas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka. 
5. Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grup÷, deklaraciją pildo kiekvienas ūkio 

subjektas. 
 

      
(Deklaraciją sudariusio asmens 
pareigų pavadinimas) 

 (Parašas)   (Vardas, pavard÷)   
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                                                                                                                               . 

(tiek÷jo pavadinimas) 

__________________________________ ______________ 

 (perkančiosios organizacijos pavadinimas)     (data, numeris) 

          (vieta) 

KVALIFIKACIJOS DEKLARACIJA 

Aš, _________________________________________________________ tvirtinu, kad mano  

          (vardas, pavard÷, teik÷jo pavadinimas, pareigų pavadinimas) 

atstovaujamo (-os) ___________________________________, dalyvaujančio (-os) Aplinkos 

apsaugos agentūros 2011 m.  ..............................d. „Valstyb÷s žinių“ specialiame priede 

„Informaciniai pranešimai“ Nr. …………..  skelbto Viešojo fiksuoto telefono ryšio paslaugų 

pirkimo supaprastinto atviro konkurso, pirkimo Nr........................., viešojo pirkimo procedūrose, 

kvalifikacijos duomenys yra tokie: 

Eil. 
Nr. 

 
Kvalifikacinio kriterijaus pavadinimas 

Įrašyti 
TAIP 

arba NE 
1. Tiek÷jas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiek÷jo, kuris yra juridinis asmuo vadovas 

ar ūkin÷s 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 tiek÷jo apskaitos dokumentus neturi 
teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), d÷l tiek÷jo (juridinio asmens) 
per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteis÷jęs apkaltinamasis teismo 
nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar 
vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, 
sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslin÷s paramos panaudojimą ne pagal paskirtį 
ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumok÷jimą, 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. D÷l tiek÷jo iš kitos 
valstyb÷s n÷ra priimtas ir įsiteis÷jęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2004 
m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB d÷l viešojo 
darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 
straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teis÷s aktuose apibr÷žtus 
nusikaltimus. 

 

2. Tiek÷jas n÷ra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, 
sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo pad÷tis pagal šalies, kurioje jis 
registruotas, įstatymus n÷ra tokia pati ar panaši. Jam n÷ra iškelta 
restruktūrizavimo, bankroto byla arba n÷ra vykdomas bankroto procesas ne teismo 
tvarka, n÷ra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su 

 



 

 

 

kreditoriais arba jam n÷ra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje 
jis registruotas, įstatymus. 

3. Tiek÷jas (fizinis asmuo) neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar 
panaikintas), d÷l tiek÷jo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo 
priimtas ir įsiteis÷jęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas 
nuosavybei, turtin÷ms teis÷ms ir turtiniams interesams, intelektinei ar pramoninei 
nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstyb÷s tarnybai ir 
viešiesiems interesams, išskyrus šių konkurso sąlygų 3.2.1 punkte išvardytas 
veikas. 

 

4. Tiek÷jas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mok÷jimu.  
5. Tiek÷jas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų 

mok÷jimu. 
 

6. Tiek÷jas verčiasi viešojo fiksuotojo telefono ryšio paslaugų teikimo veikla ir yra 
įregistruotas Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyboje (toliau vadinama – 
Ryšių reguliavimo tarnyba). 

 

7. Tiek÷jas n÷ra padaręs rimto profesinio pažeidimo, kurį perkančioji organizacija 
gali įrodyti bet kokiomis teis÷tomis priemon÷mis. Šiame punkte vartojama sąvoka 
„profesinis pažeidimas“ suprantama kaip konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos 
ir sveikatos, aplinkosaugos teis÷s aktų pažeidimas, už kurį tiek÷jui, kuris yra 
fizinis asmuo, yra paskirta administracin÷ nuobauda, o tiek÷jui, kuris yra juridinis 
asmuo, – ekonomin÷ sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai 
nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteis÷jimo dienos pra÷jo mažiau 
kaip vieni metai. Jeigu pirkime dalyvaujantis tiek÷jas, kuris yra juridinis asmuo, 
pažeid÷ Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 
5 straipsnį, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas profesiniu, jeigu nuo 
sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytą 
ekonominę sankciją įsiteis÷jimo dienos pra÷jo mažiau kaip 
3 metai. 

 

8. Tiek÷jas per paskutinius 3 (trejus) metus arba per laiką nuo tiek÷jo įregistravimo 
dienos (jeigu tiek÷jas vykd÷ veiklą mažiau nei 3 metus) yra įvykdęs/vykdo ne 
mažiau kaip 1 fiksuotojo telefono ryšio paslaugų teikimo sutartį, pagal kurią 
paslaugos buvo suteiktos / teikiamos ne mažiau kaip 100 fiksuotojo telefono ryšio 
abonentų / numerių. 

 

Man žinoma, kad jeigu perkančioji organizacija nustatytų, jog pateikti duomenys yra 
neteisingi, _____________________________________ pateiktas pasiūlymas bus nenagrin÷jamas ir 
atmestas.  (tiek÷jo pavadinimas) 

Man taip pat žinoma, kad jeigu perkančioji organizacija nustatytų, jog pateikti duomenys yra 
neteisingi arba pateikiami dokumentai yra suklastoti, ji gali kreiptis į teismą ir išieškoti iš 
______________________________ padarytus nuostolius. 
  (tiek÷jo pavadinimas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
*PRIDEDAMA: 
1.___________________________________________________________. 

 (surašomi visi pridedami dokumentai, bet neprisegami) 
2.___________________________________________________________. 
3.___________________________________________________________. 
4.___________________________________________________________. 
5.___________________________________________________________. 

              _________________________________ 
 (pareigos, parašas, vardas ir pavard÷) 
 
*Atitikt į kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinančių dokumentų bus reikalaujama pateikti tik iš to 
tiek÷jo, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezutatus gali būti pripažintas laim÷jusiu. 
 


