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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – perkančioji organizacija), numato pirkti technines ir 
specializuotas dujas ir dujų balionų nuomą supaprastinto atviro konkurso (toliau-Konkurso) būdu Centrinės 
viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) elektroninėmis priemonėmis.  

2. Vartojamos konkurso sąlygose pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Lietuvos Respublikos viešųjų 
pirkimų įstatyme (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas), Aplinkos 
apsaugos agentūros supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėse (patvirtintos Aplinkos apsaugos agentūros 
direktoriaus 2010 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. AV-174, kartu su 2012 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. AV-
265 pakeitimu, kartu su 2012 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. AV-272 pakeitimu).  

3. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu 
kodeksu (Žin., 2000, Nr. 74-2262) (toliau – Civilinis kodeksas), Aplinkos apsaugos agentūros supaprastintų 
viešųjų pirkimų taisyklėmis (patvirtintos Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2010 m. rugsėjo 17 d. 
įsakymu Nr. AV-174, kartu su 2012 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. AV-265 pakeitimu, kartu su 2012 m. 
lapkričio 9 d. įsakymu Nr. AV-272 pakeitimu), kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais 
bei šiomis supaprastinto atviro konkurso sąlygomis. 

4. Išankstinis skelbimas apie numatomą pirkimą nebuvo paskelbtas Europos Sąjungos oficialiame 
leidinyje „Valstybės žinios“ ir CVP IS). 

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

6. Perkančioji organizacija yra pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtoja. 
7. Visos pirkimo sąlygos nustatytos pirkimo dokumentuose, kuriuos sudaro: 
7.1. skelbimas apie pirkimą; 
7.2. konkurso sąlygos (kartu su priedais); 
7.3. pirkimo dokumentų paaiškinimai (patikslinimai), taip pat atsakymai į tiekėjų klausimus (jeigu 

bus); 
7.4. kita CVP IS priemonėmis pateikta informacija. 
8. Dalyvio pasiūlymą sudaro CVP IS priemonėmis pateiktų dokumentų ir duomenų visuma: 
8.1. užpildytas atsakymų atitikties konkurso sąlygose nurodytiems minimaliems kvalifikacijos 

reikalavimams klausimynas,  
8.2. minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaracija; 
8.3. CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Pasiūlymo kainos“ įrašyta galutinė pasiūlymo kaina (su visais 

privalomais mokesčiais); 
8.4. užpildytas pasiūlymas kartu su priedėliu, parengtas pagal konkurso sąlygų 1 priedą. Į kainą turi 

būti įskaityti visi mokesčiai ir visos dalyvio išlaidos.  
8.5. tiekėjo deklaracija, parengta pagal šių konkurso sąlygų 4 priede pateiktą formą. Jeigu pasiūlymą 

teikia ūkio subjektų grupė, šią deklaraciją užpildo ir pasiūlyme pateikia kiekvienas ūkio subjektų grupės 
narys; 

8.6. tiekėjo sąžiningumo deklaracija (konkurso sąlygų 3 priedas), parengta pagal Lietuvos 
Respublikos ūkio ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 4-706 „Dėl tiekėjo sąžiningumo deklaracijos 
formų patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 120-5684) patvirtintas formas (formos pateiktos Viešųjų pirkimų 
tarnybos tinklalapyje www.vpt.lt skilties „Teisinė informacija“ dalies „Dokumentų formos“ skyrelyje 
„Tiekėjo sąžiningumo deklaracijos forma“). Jeigu pasiūlymą teikia juridinis asmuo, tiekėjo sąžiningumo 
deklaraciją jis parengia pagal Tiekėjo (juridinio asmens, kitos organizacijos ar jo (jos) padalinio) 
sąžiningumo deklaracijos formą, jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – pagal Tiekėjo (fizinio asmens) 
sąžiningumo deklaracijos formą. Tais atvejais, kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, tiekėjo 
sąžiningumo deklaraciją užpildo ir pateikia kiekvienas ūkio subjektų grupės narys (atitinkamai pagal 
juridinio / fizinio asmens statusą); 

8.7. jungtinės veiklos sutarties skaitmeninė kopija (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė);  
8.8. pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas; 



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

9. Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios 
organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis (pranešimus 
gaus tie tiekėjo naudotojai, kurie priėmė kvietimą arba yra priskirti prie pirkimo). Perkančiosios 
organizacijos kontaktinis asmuo – Rimantas Šalkauskas, A. Juozapavičiaus g. 9-810, Vilnius. Tel:. 870 
663255, el. paštas r.salkauskas@aaa.am.lt., faksas: 870 662000. 

Perkančioji organizacija nekompensuoja ir neatsako už tiekėjo turėtas dalyvavimo konkurse ir 
dokumentų rengimo išlaidas. 

10. Perkančioji organizacija nustato tokius terminus: 
 DATA (JEI REIKIA, 

LAIKAS) / DIEN Ų 
SKAIČIUS 

PASTABOS 

10.1. Prašymo paaiškinti 
pirkimo dokumentus pateikimo 
perkančiajai organizacijai 
terminas 

4 darbo dienos iki 
pasiūlymų pateikimo 
termino pabaigos 

- 

10.2. Terminas, iki kurio 
perkančioji organizacija turi 
išsiųsti pirkimo dokumentų 
paaiškinimus ir patikslinimus 

1 darbo diena iki 
pasiūlymų pateikimo 
termino pabaigos 

Visi paaiškinimai, patikslinimai 
skelbiami CVP IS, http://gamta.lt ir 
išsiunčiami CVP IS susirašinėjimo 
priemonėmis. 

10.3. Pasiūlymų pateikimo 
terminas 

2013 m. gegužės 24 d. 
10:00 val. 

Perkančioji organizacija turi teisę 
pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą, 
apie tai paskelbdama Viešųjų pirkimų 
įstatymo nustatyta tvarka CVP IS ir 
http://gamta.lt bei išsiųsdama 
pranešimą CVP IS susirašinėjimo 
priemonėmis. 

10.4. Susipažinimo su 
pasiūlymais posėdis 
 
 
 
 

2013 m. gegužės 24 
d.10:00 val. 

Perkančioji organizacija, pratęsusi 
pasiūlymų pateikimo terminą, 
atitinkamai nukelia ir susipažinimo su 
pasiūlymais posėdžio dieną ir laiką, 
apie tai paskelbdama Viešųjų pirkimų 
įstatymo nustatyta tvarka CVP IS ir 
http://gamta.lt ir išsiųsdama pranešimą 
CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.  

10.5. Pasiūlymo galiojimo 
terminas 

2013 m. rugsėjo 30 d. 

 

Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo 
laikas, perkančioji organizacija turi 
teisę prašyti, kad dalyviai pratęstų jų 
galiojimą iki konkrečiai nurodyto 
laiko. Dalyvis gali atmesti tokį 
prašymą neprarasdamas teisės į savo 
pasiūlymo galiojimo užtikrinimą, kai 
jis reikalaujamas. 

10.6. Terminas, per kurį 
perkančioji organizacija 
privalo informuoti dalyvius 
apie kvalifikacijos patikrinimo 
rezultatus 

Ne vėliau kaip per 3 
darbo dienas nuo 
sprendimo priėmimo 
dienos 

Kai prašoma minimalių kvalifikacijos 
reikalavimų atitikties deklaracijos, 
kvalifikacija patvirtinama tik to 
dalyvio, kuris pagal vertinimo 
rezultatus gali būti pripažintas 
laimėjusiu. Kvalifikacijos  
reikalavimus patvirtinantys 



dokumentai gali būti išduoti  ir po 
vokų atplėšimo, o juose nurodyti 
kvalifikacijos duomenys turi  būti  
pateikiami už laikotarpį  iki pasiūlymų 
pateikimo termino pabaigos, jei 
tokiuose dokumentuose nurodoma jų 
galiojimo data. 

10.7. Terminas, per kurį 
perkančioji organizacija 
privalo informuoti kiekvieną 
suinteresuotą dalyvį apie 
priimtą sprendimą sudaryti 
sutartį 

Ne vėliau kaip per 5 
darbo dienas nuo 
sprendimo priėmimo 
dienos 

– 

10.8. Terminas, per kurį 
perkančioji organizacija, 
dalyviui raštu paprašius, 
privalo jam nurodyti Viešųjų 
pirkimų įstatymo 41 straipsnio 
2 dalyje nustatytą informaciją 
 

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

– 

10.9. Pretenzijos perkančiajai 
organizacijai pateikimo 
terminas 

Ne vėliau kaip per 15 
dienų nuo perkančiosios 
organizacijos pranešimo 
raštu apie jos priimtą 
sprendimą išsiuntimo 
tiekėjams dienos arba  
5 darbo dienas nuo 
paskelbimo apie 
perkančiosios 
organizacijos priimtą 
sprendimą dienos, jeigu 
Viešųjų pirkimų 
įstatymas nenumato 
reikalavimo raštu 
informuoti tiekėjus apie 
perkančiosios 
organizacijos priimtus 
sprendimus 

– 

10.10. Terminas, per kurį 
perkančioji organizacija 
privalo išnagrinėti tiekėjo 
pretenziją ir priimti motyvuotą 
sprendimą 

Ne vėliau kaip per 5 
darbo dienas nuo 
pretenzijos gavimo 
dienos 

– 

10.11. Terminas, per kurį 
perkančioji organizacija 
privalo, išnagrinėjusi tiekėjo 
pretenziją, apie priimtą 
sprendimą raštu pranešti 
pretenziją pateikusiam tiekėjui 
ir suinteresuotiems dalyviams 

Ne vėliau kaip kitą darbo 
dieną nuo sprendimo 
priėmimo dienos 

Pretenziją pateikęs tiekėjas ir 
suinteresuoti dalyviai taip pat 
informuojami apie anksčiau praneštų 
pirkimo procedūrų terminų 
pasikeitimą, jei tokie pakeitimai buvo 



10.12. Ieškinio teismui 
(išskyrus ieškinį dėl pirkimo 
sutarties pripažinimo 
negaliojančia) pateikimo 
terminas 

Ne vėliau kaip per 15 
dienų nuo perkančiosios 
organizacijos pranešimo 
raštu apie jos priimtą 
sprendimą išsiuntimo 
tiekėjams dienos arba  
5 darbo dienas nuo 
paskelbimo apie 
perkančiosios 
organizacijos priimtą 
sprendimą dienos, jeigu 
Viešųjų pirkimų 
įstatymas nenumato 
reikalavimo raštu 
informuoti tiekėjus apie 
perkančiosios 
organizacijos priimtus 
sprendimus 

– 

10.13. Pirkimo sutarties 
sudarymo atidėjimo terminas 
(toliau – atidėjimo terminas), 
per kurį negali būti sudaroma 
pirkimo sutartis 
 

Ne vėliau kaip per 15 
dienų, skaičiuojant nuo 
pranešimo apie 
sprendimą sudaryti 
pirkimo sutartį išsiuntimo 
iš perkančiosios 
organizacijos 
suinteresuotiems 
dalyviams dienos, 
išskyrus išimtis, 
numatytas Viešųjų 
pirkimų įstatymo 18 
straipsnio 9 dalyje 

– 

Laikas nurodytas perkančiosios organizacijos šalies laiku. 
 

11. Visos pirkimo dokumentuose esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias 
technines specifikacijas reiškia, kad perkančioji organizacija priima ir kitus dalyvių lygiaverčių priemonių 
įrodymus. 

12. Pirkimo procedūrų metu gali būti pereita į kitą pirkimo būdą – neskelbiamas derybas, gavus 
Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą dėl tokio pirkimo būdo pasirinkimo.  

 
II. PIRKIMO OBJEKTAS 

 
13. Pirkimo objektas - techninių, specializuotų dujų pristatymas ir balionų nuoma pagal poreikį.Šis 

pirkimas į dalis neskirstomas.  

14. Perkamų prekių savybės, kiekiai ir pristatymo vietos bei terminai nurodyti pateiktoje techninėje 
specifikacijoje (Konkurso sąlygų 2 priedas). 

 
III. TIEK ĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI 

 



15. Tiekėjas, teikantis pasiūlymą, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacinius reikalavimus:  

1 lentelė. Bendrieji reikalavimai tiek ėjų kvalifikacijai 

Eil. 
Nr. 

Kvalifikaciniai reikalavimai Kvalifikacinius reikalavimus įrodantys 
dokumentai 

15.1 Tiekėjas (fizinis asmuo) ar tiekėjo (juridinio 
asmens) vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis 
narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio 
asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris 
(buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), 
turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti 
tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi teistumo 
(arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), 
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 tiekėjo iš kitos valstybės nėra priimtas ir 
įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis 
už 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo 
darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių 
sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 
dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės 
aktuose apibrėžtus nusikaltimus. 

Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos 
ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų 
ministerijos ar valstybės įmonės Registrų 
centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
nustatyta tvarka išduotas dokumentas, 
patvirtinantis jungtinius kompetentingų 
institucijų tvarkomus duomenis, arba šalies, 
kurioje yra registruotas tiekėjas, ar šalies, iš 
kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar 
viešojo administravimo institucijos išduota 
pažyma (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 atsakymas CVP IS priemonėmis.  

 

15.2 Pagal šalies, kurioje tiekėjas yra registruotas, 
įstatymus, jis: 
1) nėra bankrutavęs, likviduojamas, su 

kreditoriais nėra sudaręs taikos sutartį 
(dalyvio ir kreditorių susitarimą tęsti 
tiekėjo veiklą, kai tiekėjas prisiima tam 
tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka 
savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų 
atsisakyti), sustabdęs ar apribojęs savo 
veiklą arba jo padėtis pagal šalies, kurioje 
jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar 

1) Išrašas iš teismo sprendimo arba Registrų 
centro išduotas išrašas ar šios įmonės Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka 
išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius 
kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis 
nurodytoms aplinkybėms įrodyti arba šalies, 
kurioje yra registruotas tikėjas, ar šalies, iš 
kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar 
viešojo administravimo institucijos išduota 
pažyma patvirtinanti, kad tiekėjas nėra 
bankrutavęs, likviduojamas, jam nėra iškelta 



panaši; 
2) nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto 

byla arba bankroto procesas nėra 
vykdomas ne teismo tvarka, nėra 
inicijuotos priverstinio likvidavimo ar 
susitarimo su kreditoriais procedūros arba 
jam nėra vykdomos analogiškos 
procedūros pagal šalies, kurioje jis 
registruotas, įstatymus. 

 
 
 
 
 
 

 

restruktūrizavimo, bankroto byla ar vykdomas 
bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra 
siekiama priverstinio likvidavimo procedūros 
ar susitarimo su kreditoriais, 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. Pateikiama 
dokumento tinkamai patvirtinta kopija.* 

Pateikiamas atsakymas CVP IS priemonėmis.  

 

2) Tiekėjo deklaracija (šių konkurso sąlygų 4 
priedas), patvirtinanti, kad tiekėjas nėra su 
kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs 
ar apribojęs savo veiklos, arba atitinkamos 
užsienio šalies išduotas dokumentas, 
patvirtinantis, kad tiekėjas nėra su kreditoriais 
sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs 
savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, 
kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia 
pati ar panaši, arba priesaikos ar oficiali 
deklaracija, jei atitinkamoje šalyje 
neišduodamas minėtas dokumentas arba jis 
neapima visų keliamų klausimų. Pateikiama 
dokumento tinkamai patvirtinta kopija.* 
Pateikiamas atsakymas CVP IS priemonėmis  

15.3 Tiekėjas nėra padaręs rimto profesinio 
pažeidimo (profesinės etikos pažeidimas,  kai 
nuo tiekėjo pripažinimo nesilaikančiu 
profesinės etikos normų momento praėjo 
mažiau kaip vieni metai, kaip konkurencijos, 
darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, 
aplinkosaugos teisės aktų pažeidimo), už kurį 
tiekėjui (fiziniam asmeniui) yra paskirta 
administracinė nuobauda, arba tiekėjui 
(juridiniam asmeniui) – ekonominė sankcija, 
numatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, 
ir nuo sprendimo, kuriuo paskirta ši sankcija, 
įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieneri 
metai . Jeigu pirkime dalyvaujantis tiekėjas, 
kuris yra juridinis asmuo, pažeidė Lietuvos 
Respublikos konkurencijos įstatymo 5 
straipsnį, toks pažeidimas pagal šį punktą 
laikomas profesiniu, jeigu nuo sprendimo 
paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos 
įstatyme nustatytą ekonominę sankciją 
įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 
metai. 

Tiekėjo deklaracija (šių konkurso sąlygų 4 
priedas). Pateikiama dokumento tinkamai 
patvirtinta kopija.* 

Pateikiamas atsakymas CVP IS priemonėmis.  
 



15.4 Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, 
susijusius su mokesčių mokėjimu pagal šalies, 
kurioje jis registruotas, ar Lietuvos 
Respublikos įstatymus. 
 

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos 
Respublikos finansų ministerijos teritorinės 
valstybinės mokesčių inspekcijos išduotas 
dokumentas arba valstybės įmonės Registrų 
centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
nustatyta tvarka išduotas dokumentas, 
patvirtinantis jungtinius kompetentingų 
institucijų tvarkomus duomenis, ar šalies, 
kurioje yra registruotas tiekėjas, 
kompetentingos valstybinės institucijos išduota 
pažyma, dokumentas išduotas ne anksčiau kaip 
60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino 
pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, 
tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei 
pasiūlymų pateikimo terminas, toks 
dokumentas yra priimtinas. Pateikiama 
dokumento tinkamai patvirtinta kopija.* 
Pateikiamas atsakymas CVP IS 
priemonėmis.  

15.5 Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, 
susijusius su socialinio draudimo įmokų 
mokėjimu pagal šalies, kurioje jis 
registruotas, ar Lietuvos Respublikos 
įstatymus. 
 

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos 
teritorinių skyrių ir kitų Valstybinių socialinio 
draudimo fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio 
socialinio draudimo fondo administravimu 
įstaigos išduotas dokumentas arba valstybės 
įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas 
dokumentas, patvirtinantis jungtinius 
kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, 
ar šalies, kurioje yra registruotas tiekėjas, 
kompetentingos valstybinės institucijos išduota 
pažyma, 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. Pateikiama dokumento tinkamai 
patvirtinta kopija.* 
Pateikiamas atsakymas CVP IS 
priemonėmis.  

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

Eil.  
Nr. 

Kvalifikacijos reikalavimai Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys 
dokumentai 

16.1. 
Tiekėjas per pastaruosius 3 metus (2011-2013 
m.m.) arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo 
dienos (jeigu tiekėjas vykdo veiklą mažiau nei 
3 metus) turi būti įvykdęs bent vieną dujų ir 
dujų balionų nuomos pirkimo pardavimo 

Pastarųjų 3 metų (2011-2013 m.m.) arba per 
laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu 
tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) 
įvykdytų dujų ir dujų balionų nuomos pirkimo 
pardavimo sutarčių sąrašas, kuriame nurodytas 



sutartį, kurios vertė yra ne mažiau kaip 
100.000 litų su PVM. 

 

užsakovas, jo kontaktiniai duomenys, sutarties 
įgyvendinimo data, sutarties vertė.  

.Pateikiamas atsakymas CVP IS 
priemonėmis.  

Pastabos:* Pateikiant atitinkamų dokumentų skaitmenines kopijas ir pasiūlymą pasirašant vadovo 
arba įgalioto asmens saugiu elektroniniu parašu yra deklaruojama, kad kopijos yra tikros. Perkančioji 
organizacija pasilieka sau teisę prašyti dokumentų originalų.  

17. Tiekėjai, dalyvaujantys pirkime, turi atitikti minimalius kvalifikacijos reikalavimus ir pateikti 
konkurso sąlygų 5 priede nustatytos formos minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaraciją. 
Minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaraciją pateikia tas ūkio subjektų grupės narys, kuris visų 
ūkio subjektų grupės narių vardu teikia pasiūlymą. Perkančioji organizacija atitiktį minimaliems 
kvalifikacijos reikalavimams patvirtinančių dokumentų reikalaus tik iš to dalyvio, kurio pasiūlymas pagal 
vertinimo rezultatus galės būti pripažintas laimėjusiu (iki pasiūlymų eilės nustatymo). Kvalifikacijos  
reikalavimus patvirtinantys dokumentai gali  būti išduoti  ir po vokų atplėšimo, o juose nurodyti 
kvalifikacijos duomenys turi  būti  pateikiami už laikotarpį  iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, jei 
tokiuose dokumentuose nurodoma jų galiojimo  data.  

18. Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai 
neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų, pateikiama priesaikos 
deklaracija arba oficiali tiekėjo deklaracija. 

19. Jei kvalifikacijos reikalavimus patvirtinantis dokumentas išduotas anksčiau nei nurodė 
perkančioji organizacija, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks 
dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.  

20. Jei perkančioji organizacija nustato kvalifikacijos reikalavimus, įtvirtintus Viešųjų pirkimų 
įstatymo 34 straipsnyje, tiekėjas gali pateikti Viešųjų pirkimų tarnybos išduotą pažymos skaitmeninę kopiją 
dėl įrašymo į oficialius patvirtintų tiekėjų sąrašus. 

21. Užsienio valstybių tiekėjų jų valstybėse išduoti kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai 
legalizuojami vadovaujantis Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašu, 
patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 (Žin., 2006, Nr. 118-
4477), ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo 
panaikinimo (Žin., 1997, Nr. 68-1699), išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis 
ar Europos Sąjungos teisės aktus dokumentas yra atleistas nuo legalizavimo ir (ar) tvirtinimo žymos 
(Apostille). 

22. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių konkurso sąlygų 15.1-15.5 punktuose 
nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pagal pirkimo dokumentuose nustatytus 
reikalavimus pateikti dokumentus kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai, ir šių konkurso sąlygų 
16.1 punkte nustatytą kvalifikacijos reikalavimą turi atitikti ir atitinkamai pateikti nurodytus dokumentus 
visi ūkio subjektų grupėje dalyvaujantys tiekėjai kartu.  

 23. Tiekėjas gali remtis tokiais ūkio subjekto pajėgumais, kuriais jis gali disponuoti sutarties 
vykdymo metu. Disponavimas sutarties vykdymo metu sietinas su galimybe faktiškai perimti, paskolinti 
tretiesiems asmenims priklausančias turtines ir neturtines vertybes ir jomis naudotis. Tiekėjas negali perimti 
ir disponuoti tais kito ūkio subjekto veiklos rodikliais ir (ar) patirtimi, kurie pagal savo pobūdį yra 
neatsiejamai susiję su jų turėtoju ir kurių neįmanoma faktiškai perduoti kitiems asmenims naudoti 
(pavyzdžiui, pajamų, pelno rodikliai). Šiuo atveju tiekėjai privalo įrodyti perkančiajai organizacijai, kad 
vykdant pirkimo sutartį tie ištekliai jiems bus prieinami ir naudojami sutarties vykdymo metu. Tiekėjas turi 
pateikti dokumentus, įrodančius tokių išteklių prieinamumą, t.y. pirkimo sutarčių ar kitų dokumentų 
nuorašus, kurie patvirtintų, kad tiekėjui kitų ūkio subjektų ištekliai bus prieinami ir naudojami per visą 
sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį. Tokiomis pačiomis sąlygomis ūkio subjektų grupė gali remtis 
ūkio subjektų grupės dalyvių arba kitų ūkio subjektų pajėgumais.  



24. Savo pasiūlyme tiekėjas turi nurodyti, kokius subteikėjus jis ketina pasitelkti (konkurso sąlygų 1 
priedas), jei pasitelks. Pasitelkiami subteikėjai turi atitikti šių konkurso sąlygų 15.1 punkte nustatytus 
minimalius kvalifikacijos reikalavimus ir pateikti nurodytus dokumentus. Subrangovų keitimas derinamas su 
perkančiąja organizacija, kuri patikrina, ar jų kvalifikacija atitinka keliamus reikalavimus, kurie buvo 
nustatyti pirkimo dokumentuose. 

 
IV. ŪKIO SUBJEKT Ų GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCED ŪROSE 

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

skaitmeninę kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies 
įsipareigojimai vykdant numatomą su perkančiąja organizacija sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų 
vertės dalis, išreikšta procentiniu dydžiu, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis 
turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių perkančiajai organizacijai 
nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų 
grupei (su kuo perkančioji organizacija turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir 
teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją). 

26. Perkančioji organizacija nereikalauja, kad ūkio subjektų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus 
geriausiu ir perkančiajai organizacijai pasiūlius sudaryti pirkimo sutartį ši ūkio subjektų grupė įgautų tam 
tikrą teisinę formą. 

 
V. PASIŪLYM Ų RENGIMAS, PATEIKIMAS IR KEITIMAS 

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

pasiekiamą adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt. Pasiūlymai, pateikti popierine forma arba ne 
perkančiosios organizacijos nurodytomis elektroninėmis priemonėmis, bus atmesti kaip neatitinkantys 
pirkimo dokumentų reikalavimų.  

28. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumentas turi būti pateiktas elektroniniu būdu. Elektroniniu 
būdu teikiamas dokumentas turi būti pasirašytas pasiūlymo galiojimo užtikrinimą išdavusio banko ar 
draudimo bendrovės saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo 
įstatymo (Žin., 2000, Nr. 61-1827; 2002, Nr. 64-2572) nustatytus reikalavimus.  

29. Pasiūlymus gali teikti tik CVP IS registruoti tiekėjai (nemokama registracija adresu 
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt). Visi dokumentai, patvirtinantys tiekėjų kvalifikacijos atitiktį konkurso 
sąlygose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams, kiti pasiūlyme pateikiami dokumentai turi būti pateikti 
elektronine forma, t. y. tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis. Pateikiami dokumentai ar 
skaitmeninės dokumentų kopijos turi būti prieinami naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus 
duomenų failų formatus (pvz., pdf, doc ir kt.). Pateikiant atitinkamų dokumentų skaitmenines kopijas ir 
pasiūlymą pasirašant saugiu elektroniniu parašu yra deklaruojama, kad kopijos yra tikros. Perkančioji 
organizacija pasilieka sau teisę prašyti dokumentų originalų. Minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties 
deklaraciją pateikia tas ūkio subjektų grupės narys, kuris visų ūkio subjektų grupės narių vardu teikia 
pasiūlymą.  

30. Pasiūlymas privalo būti pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos 
Respublikos elektroninio parašo įstatymo nustatytus reikalavimus. Saugiu elektroniniu parašu tvirtinamas 
visas pasiūlymas.  

31. Tiekėjai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali, jei 
tokia yra. Tokią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji 
pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti 
tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, 
perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Konfidencialiais taip pat negali būti laikoma siūlomos prekės 
gamintojo, paslaugos teikėjo, prekės modelio pavadinimas, kainos sudedamosios dalys, pasiūlyme nurodyti 
subteikėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu 



viešai prieinama visuomenei. Perkančioji organizacija gali kreiptis į tiekėją prašydama pagrįsti informacijos 
konfidencialumą. Perkančioji organizacija, Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija), jos nariai ar 
ekspertai ir kiti asmenys, nepažeisdami įstatymų reikalavimų, ypač dėl sudarytų sutarčių skelbimo ir 
informacijos, susijusios su jos teikimu dalyviams, kaip nurodyta Viešųjų pirkimų įstatymo 41 straipsnyje, 
negali tretiesiems asmenims atskleisti tiekėjo perkančiajai organizacijai pateiktos informacijos, kurią tiekėjas 
pagrįstai nurodė kaip konfidencialią. Konfidencialius dokumentus tiekėjas nurodo pasiūlymo formoje, 
parengtoje pagal 1 priedą.  

32. Pasiūlymuose nurodoma kaina pateikiama litais, turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip 
nurodyta konkurso sąlygų 1 priede. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą konkurso sąlygų 1 
priede nurodytą kiekį ir apimtis, kainos sudėtines dalis, į techninės specifikacijos reikalavimus ir pan. Į kainą 
turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos. 

33. Pateikdamas pasiūlymą, dalyvis sutinka su konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme 
pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia norint tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį. 

34. Pasiūlymas ir kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba, išskyrus techninę dokumentaciją 
(prekių techninius aprašus, ir prekių technines specifikacijas) ji gali būti pateikiama lietuvių arba anglų 
kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita kalba, turi būti pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas į 
lietuvių kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu. 

35. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. 
Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis 
pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti. Laikoma, kad dalyvis pateikė daugiau kaip vieną pasiūlymą, 
jeigu tą patį pasiūlymą pateikė ir raštu (popierine forma − vokuose), ir naudodamasis CVP IS priemonėmis.  

36. Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą nurodytą prekių apimtį. 
37. Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų 

pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti. 
38. Dalyviui CVP IS susirašinėjimo priemonėmis paprašius, perkančioji organizacija CVP IS 

susirašinėjimo priemonėmis patvirtina, kad dalyvio pasiūlymas yra gautas, ir nurodo gavimo dieną, valandą 
ir minutę. Pasiūlymo pateikimo data laikoma ta, kai gaunamas visas pasiūlymas (paskutinė pasiūlymo dalis).  

39. Pasiūlymas galioja jame dalyvio nurodytą laiką. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo 
laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose. 

40. Dalyvis iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo 
pasiūlymą. Norėdamas atšaukti ar pakeisti pasiūlymą, dalyvis CVP IS pasiūlymo lange spaudžia „Atsiimti 
pasiūlymą“. Norėdamas vėl pateikti atšauktą ir pakeistą pasiūlymą, dalyvis turi jį pateikti iš naujo. Suėjus 
pasiūlymų pateikimo terminui atšaukti ar pakeisti pasiūlymo nebus galima. 

 
VI. PASIŪLYM Ų GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS  

41. Perkančioji organizacija nereikalauja pasiūlymo galiojimo užtikrinimo Lietuvos Respublikos 
civilinio kodekso nustatytais prievolių įvykdymo užtikrinimo būdais. 

 
VII.  KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS 

 
42. Tiekėjas gali paprašyti, kad Aplinkos apsaugos agentūra (toliau-Agentūra) paaiškintų pirkimo 

dokumentus. Agentūra ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos atsako į kiekvieną 
tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti pirkimo dokumentus, jeigu jis gautas ne vėliau kaip prieš 4 darbo dienas 
iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Atsakydama tiekėjui, Agentūra kartu siunčia paaiškinimus ir 
visiems kitiems tiekėjams, kuriems ji pateikė pirkimo dokumentus, bet nenurodo, iš ko gavo prašymą duoti 
paaiškinimą. Jei pirkimo dokumentai buvo skelbti internete, ten pat paskelbiami pirkimo dokumentų 
paaiškinimai. Atsakymas turi būti siunčiamas taip, kad tiekėjas jį gautų ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai 
iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. 

 
 



 
 43. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva 

paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus, tikslinant ir paskelbtą informaciją. Paaiškinimai turi būti išsiųsti 
(paskelbti) likus pakankamai laiko iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. 

44. Atsakydama į kiekvieną tiekėjo pateiktą prašymą paaiškinti konkurso sąlygas, arba aiškindama, 
tikslindama konkurso sąlygas savo iniciatyva, perkančioji organizacija turi paaiškinimus, patikslinimus 
paskelbti CVP IS ir išsiųsti visiems tiekėjams.  

45. Tuo atveju, kai paaiškinami (patikslinami) pirkimo dokumentai, perkančioji organizacija 
paaiškinimus (patikslinimus) paskelbia CVP IS ir, prireikus, pratęsia pasiūlymų pateikimo terminą 
protingumo kriterijų atitinkančiam terminui, per kurį tiekėjai, rengdami pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į 
paaiškinimus (patikslinimus). Jeigu perkančioji organizacija konkurso sąlygas paaiškina (patikslina) ir negali 
konkurso sąlygų paaiškinimų (patikslinimų) ar susitikimų protokolų išrašų (jeigu susitikimai įvyks) pateikti 
taip, kad visi tiekėjai juos gautų ne vėliau kaip likus 4 darbo dienos iki pasiūlymų pateikimo termino 
pabaigos, ji perkelia pasiūlymų pateikimo terminą laikui, per kurį tiekėjai, rengdami pirkimo pasiūlymus, 
galėtų atsižvelgti į šiuos paaiškinimus (patikslinimus) ar susitikimų protokolų išrašus.  

 
VIII. SUSIPAŽINIMO SU PASI ŪLYMAIS PROCED ŪROS 

 
46. Susipažinimo su pasiūlymais posėdis įvyks A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius 920 kab.  
47. Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje turi teisę dalyvauti visi pasiūlymus pateikę tiekėjai 

arba jų įgalioti atstovai, taip pat viešuosius pirkimus kontroliuojančių institucijų atstovai. Vokai atplėšiami ir 
tuo atveju, jei į vokų atplėšimo posėdį neatvyksta pasiūlymus pateikę tiekėjai arba jų įgalioti atstovai. 

48. Elektroninių vokų atplėšimo procedūroje skelbiamas pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas, 
pasiūlyme nurodyta kaina ir pranešama, ar pasiūlymas pateiktas perkančiosios organizacijos nurodytomis 
elektroninėmis priemonėmis. Ši informacija pateikiama ir posėdyje nedalyvavusiems, tačiau pageidavimą 
gauti informaciją CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pareiškusiems, pasiūlymą pateikusiems tiekėjams. 

49. Komisija vokų atplėšimo procedūros rezultatus įformina protokolu. 
50. Tolesnes pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija 

konfidencialiai, tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant. 
 

IX. PASIŪLYM Ų NAGRINĖJIMAS IR PASI ŪLYM Ų ATMETIMO PRIEŽASTYS 
 

51.  Komisija patikrina dalyvių minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaracijas apie 
minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaracijos patikrinimo rezultatus raštu informuoja tiekėjus 
nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas. Atitiktį minimaliems kvalifikacijos reikalavimams 
patvirtinančių dokumentų reikalaujama tik iš to dalyvio, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus gali 
būti pripažintas laimėjusiu (iki pasiūlymų eilės nustatymo). Kai prie minimalių kvalifikacinių reikalavimų 
atitikties deklaracijos tiekėjas pateikia ir kvalifikaciją įrodančius dokumentus, Komisija jų nevertina, 
išskyrus tą atvejį, kai toks tiekėjas pagal vertinimo rezultatus gali būti pripažintas laimėjusiu. Tokiu atveju 
pateikti dokumentai gali būti vertinami tik po to, kai įvertinamas gautas pasiūlymas ir pagal vertinimo 
rezultatus jis gali būti pripažintas laimėjusiu. Kvalifikacijos reikalavimus patvirtinantys dokumentai gali būti 
išduoti ir po vokų atplėšimo, o juose nurodyti kvalifikacijos duomenys turi būti pateikiami už laikotarpį iki 
pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, jei tokiuose dokumentuose nurodoma jų galiojimo data.   

52. Komisija priima sprendimą dėl dalyvio, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus gali būti 
pripažintas laimėjusiu, atitikties pirkimo dokumentuose nustatytiems minimaliems kvalifikacijos 
reikalavimams.  
 53. Jeigu dalyvis pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, Komisija 
privalo, nepažeisdama viešųjų pirkimų principų, CVP IS susirašinėjimo priemonėmis prašyti dalyvio šiuos 
duomenis papildyti arba paaiškinti per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą. Kai tiekėjas nepateikia 
minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaracijos, tačiau pateikia bent vieną kvalifikaciją 



pagrindžiantį dokumentą, Komisija prašo tiekėjo pateikti minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties 
deklaraciją. Jeigu tiekėjas minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaracijoje nepažymėjo, ar 
atitinka keliamą (-us) reikalavimą (-us), tuomet Komisija turi prašyti tiekėjo patikslinti deklaraciją per 
protingą terminą. Tokiu atveju Komisija vertina tiekėjo pasiūlymą tik jam patikslinus deklaraciją.  
 54. Pasiūlymas atmetamas tais atvejais, kai tiekėjas, Komisijai paprašius, nepatikslino 
kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaracijos arba, patikslinęs minimalių kvalifikacinių reikalavimų 
atitikties deklaraciją, joje nurodė, kad neatitinka kvalifikacijos reikalavimų. Apie tokio pasiūlymo atmetimą 
tiekėjas informuojamas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, raštu pranešant apie šio patikrinimo 
rezultatus bei pagrindžiant priimtus sprendimus. Jei dalyvis nepateikė jokių kvalifikacijos atitiktį 
patvirtinančių dokumentų, jis neįgyja teisės paaiškinti savo kvalifikacijos.  

55. Iškilus klausimų dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai raštu paprašius, dalyviai privalo per 
Komisijos nurodytą terminą CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateikti papildomus paaiškinimus, 
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. 

56. Komisija, pasiūlymų vertinimo metu radusi pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, 
privalo CVP IS susirašinėjimo priemonėmis paprašyti dalyvių per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme 
pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant susipažinimo su pasiūlymais posėdžio metu paskelbtos kainos. 
Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, dalyvis neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų 
dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.  

57. 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 dalyvis, kurio pasiūlyme nurodyta neįprastai maža kaina, sugebės tinkamai įvykdyti pirkimo 
sutartį. Perkančioji organizacija, vertindama, ar dalyvio 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“ (Žin., 2009, Nr. 119-5131). Jeigu dalyvis 
nepagrindžia neįprastai mažos kainos, jo pasiūlymas atmetamas.  

58. Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu: 
58.1. tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų;  
58.2 tiekėjas savo pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, ir 

Agentūrai prašant, nepatikslino jų; 
58.3. pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų;  
58.4. visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per didelės, 

Agentūrai nepriimtinos kainos; 
58.5. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Agentūros prašymu nepateikė raštiško kainos 

sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos. 
 
 

X. PASIŪLYM Ų VERTINIMAS 
 

59. Pasiūlymuose nurodytos kainos vertinamos litais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio 
valiuta, jos bus perskaičiuojamos litais pagal Lietuvos banko nustatytą ir paskelbtą lito ir užsienio valiutos 
santykį paskutinę pasiūlymo pateikimo termino dieną. 

60. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų. 
 

XI. SPRENDIMAS DĖL PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMO 
 



61. Nedelsdama išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, patikrinusi dalyvio, 
kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus gali būti pripažintas laimėjusiu, atitiktį minimaliems 
kvalifikacijos reikalavimams, Komisija nustato pasiūlymų eilę bei laimėjusį pasiūlymą ir priima sprendimą 
sudaryti pirkimo sutartį. Pasiūlymai eilėje surašomi kainos didėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų 
yra vienodos kainos, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas dalyvis, kurio pasiūlymas CVP IS 
priemonėmis pateiktas anksčiausiai. Pasiūlymų eilė nenustatoma, jei buvo gautas tik vienas pasiūlymas.  

62. Informuojant suinteresuotus dalyvius apie priimtą sprendimą sudaryti pirkimo sutartį, kartu jiems 
pateikiama konkurso sąlygų 64 punkte nurodytos atitinkamos informacijos, kuri dar nebuvo pateikta pirkimo 
procedūros metu, santrauka ir nurodoma nustatyta pasiūlymų eilė, laimėjęs pasiūlymas, tikslus atidėjimo 
terminas. Atidėjimo terminas netaikomas, kai vienintelis suinteresuotas dalyvis yra tas, su kuriuo sudaroma 
pirkimo sutartis, ir nėra suinteresuotų kandidatų.. Jei bus nuspręsta nesudaryti pirkimo sutarties (pradėti 
pirkimą iš naujo) minėtame pranešime nurodomos tokio sprendimo priežastys.  

63. Perkančioji organizacija, gavusi dalyvio raštu pateiktą prašymą, turi nurodyti: 
63.1. dalyviui, kurio pasiūlymas nebuvo atmestas, – laimėjusio pasiūlymo charakteristikas ir 

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

63.2. dalyviui, kurio pasiūlymas buvo atmestas, pasiūlymo atmetimo priežastis, taip pat priežastis, 
dėl kurių priimtas sprendimas dėl nelygiavertiškumo arba sprendimas, kad prekės neatitinka rezultatų 
apibūdinimo ar funkcinių reikalavimų.  

64. Perkančioji organizacija negali teikti informacijos, jei jos atskleidimas prieštarauja teisės aktams, 
kenkia visuomenės interesams, teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdo užtikrinti sąžiningą 
konkurenciją, taip pat neteikiama tokia informacija, kurią dalyvis nurodė kaip konfidencialią, nepažeidžiant 
konkurso sąlygų 31 punkte nustatyto reikalavimo. 

65. Pirkimo sutartis sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigė atidėjimo terminas. 
Atidėjimo terminas gali būti netaikomas, kai vienintelis suinteresuotas dalyvis yra tas, su kuriuo sudaroma 
pirkimo sutartis. 

66. Perkančioji organizacija sudaryti pirkimo sutartį siūlo tam dalyviui, kurio pasiūlymas pripažintas 
laimėjusiu. Dalyvis sudaryti pirkimo sutarties kviečiamas raštu ir jam nurodomas laikas, iki kada reikia 
atvykti sudaryti pirkimo sutartį. Konkursą laimėjęs dalyvis privalo pasirašyti pirkimo sutartį per 
perkančiosios organizacijos nurodytą terminą. Laikas pirkimo sutarčiai pasirašyti gali būti nustatomas 
atskiru pranešimu raštu arba nurodomas pranešime apie laimėjusį pasiūlymą.  

        67. Tais atvejais, kai pirkimo sutartis sudaroma raštu, o tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti 

pirkimo sutartį, raštu atsisako ją sudaryti, tai Agentūra siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio 

pasiūlymas pagal patvirtintą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį. 

Atsisakymu sudaryti pirkimo sutartį taip pat laikomas bet kuris iš šių atvejų: 

     67.1. tiekėjas nepateikia pirkimo dokumentuose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo; 

     67.2. tiekėjas neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties iki Agentūros nurodyto laiko; 

     67.3. tiekėjas atsisako sudaryti pirkimo sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, 

    67.4. ūkio subjektų grupė, kurios pasiūlymas pripažintas geriausiu, neįgijo Agentūros reikalaujamos 

teisinės formos. 

 Šiuo atveju perkančioji organizacija, prieš siūlydama sudaryti pirkimo sutartį, įvertina šio dalyvio 
kvalifikacijos atitiktį skelbime apie pirkimą nustatytiems reikalavimams, jei kvalifikacija prieš tai nebuvo 
įvertinta (tiekėjų nebuvo reikalauta pateikti visų kvalifikacijos atitiktį patvirtinančių dokumentų). 

XII. GIN ČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA 
 



68. 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.  

69. Perkančioji organizacija nagrinėja tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo sutarties 
sudarymo dienos.  

70. Perkančioji organizacija, gavusi pretenziją, nedelsdama sustabdo pirkimo procedūrą, kol bus 
išnagrinėta ši pretenzija ir priimtas sprendimas.  

XIII. PIRKIMO SUTARTIES S ĄLYGOS 
            71.  Pirkimo sutartis sudaroma vadovaujantis Civilinio kodekso ir Viešųjų pirkimų įstatymo, šio 
konkurso sąlygų ir pasiūlymo, pripažintu laimėjusiu, nuostatomis.Sudaroma pirkimo sutartis turi atitikti 
laimėjusio tiekėjo pasiūlymą ir perkančiosios organizacijos konkurso sąlygose nustatytas pirkimo sąlygas. 

72. Pirkimo sutartis negali būti sudaroma, kol nesibaigė Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyti tiekėjų 
pretenzijų pateikimo, ieškinio pareiškimo bei atidėjimo terminai, išskyrus tuos atvejus, kai vienintelis 
suinteresuotas dalyvis yra tas, su kuriuo sudaroma pirkimo sutartis, ir nėra suinteresuotų kandidatų. 

73. Pirkimo sutarties vykdymo metu, atsiradus kitų sutartyje nenurodytų dujų poreikiui, jos gali būti 
perkamos iš tiekėjo, su kuriuo sudaryta sutartis, atlikus viešojo pirkimo procedūras pagal Aplinkos apsaugos 
agentūros supaprastintas viešųjų pirkimų taisykles (patvirtintos Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 
2010 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. AV-174, kartu su 2012 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. AV-265 pakeitimu, 
kartu su 2012 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. AV-272 pakeitimu) pagal pirkimo dieną tiekėjo patvirtintą 
galiojantį prekių bei paslaugų kainoraštį.  

74. Pirkimo sutarties šalių teisės ir pareigos.  

74.1. Tiekėjas įsipareigoja:  
74.1.1. perduoti perkančiosios organizacijos nuosavybėn prekes ir suteikti balionų nuomos paslaugas 

numatytas sutartyje; 

74.1.2. vadovautis veiklai taikomais standartais ir reikalavimais; 

74.1.3. nedelsiant raštu informuoti perkančiąją organizaciją apie bet kokias aplinkybes, kurios trukdo 
ar gali sutrukdyti tiekėjui prekes ir paslaugas teikti nustatytais terminais; 

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

74.1.5. užtikrinti, kad sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį tiekėjo darbuotojai 
turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, reikalingas Sutarčiai vykdyti. 

74.1.6. perkančiajai organizacijai raštu paprašius, grąžinti visus iš perkančiosios organizacijos gautus, 
sutarčiai vykdyti reikalingus dokumentus; 

74.1.7. užtikrinti, kad teisės ir pareigos pagal šią sutartį nebus perduotos trečiajam asmeniui be 
raštiško perkančiosios organizacijos sutikimo; 

74.1.8. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos 
Respublikos teisės aktuose; 

74.1.9. tiekėjas turi teisę gauti visišką apmokėjimą už suteiktas prekes ir paslaugas pagal sutartyje 
įvardytus įkainius su sąlyga, kad jis tinkamai vykdo sutartį; 



74.1.10. užtikrinti ir kitų šios sutarties ir Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytų teisių 
laikymąsi. 

74.2. Perkančioji organizacija įsipareigoja:  

74.2.1. tiekėjui sudaryti visas sąlygas, būtinas Sutarčiai vykdyti; 

74.2.2. atsiskaityti Sutartimi nustatytais įkainiais už perkamas prekes ir suteiktas paslaugas pagal 
Sutarties sąlygas; 

74.2.3. užtikrinti, kad teisės ir pareigos pagal šią sutartį nebus perduotos trečiajam asmeniui be 
raštiško tiekėjo sutikimo; 

74.2.4. perkančioji organizacija turi laikytis ir kitų šios Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojančių 
teisės aktų numatytų pareigų. 

75. Kainodaros taisyklės.  

75.1. Už suteiktas prekes ir paslaugas perkančioji organizacija moka tiekėjui pagal sutartyje nurodytus 
įkainius (kartu su PVM), kurie sutarties vykdymo laikotarpiu negali būti keičiami, išskyrus atvejus, kai 
Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės įstatymu yra pakeičiamas sutartyje nurodytoms prekėms ar 
paslaugoms taikomas pridėtinės vertės mokesčio tarifas. 

75.2. Prekių ir paslaugų kaina apskaičiuojama prekių ir paslaugų kiekį padauginus iš įkainio pridedant 
atitinkamoms prekės ir paslaugoms taikomą pridėtinės vertės mokestį.  

76. Atsiskaitymų ir mokėjimų tvarka.  

76.1. Mokama litais tokia tvarka: 

76.1.1. būtina apmokėjimo už prekes ir paslaugas sąlyga – tiekėjo pateikta PVM sąskaita faktūra; 

76.1.2. perkančioji organizacija už priimtas prekes ir suteiktas paslaugas su tiekėju atsiskaito per 30 
(trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros gavimo dienos. PVM sąskaita-faktūra yra 
laikoma prekių/ paslaugų priėmimo – perdavimo aktu. 

1.3. perkančioji organizacija už priimtas prekes ir suteiktas paslaugas tiekėjui atsiskaito mokėjimo 
pavedimu į tiekėjo nurodytą banko sąskaitą. 

77. Prievolių įvykdymo užtikrinimas. 
77.1. Vienai iš sutarties šalių nevykdant ar netinkamai vykdant įsipareigojimus, kita šalis turi teisę bet 

kada, įspėjusi ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas, nutraukti sutartį.  

77.2. Tiekėjui nevykdant ar netinkamai vykdant įsipareigojimus, tiekėjas, perkančiajai organizacijai 
pareikalavus, moka perkančiajai organizacijai 0,02 % (dviejų šimtųjų procento) delspinigius nuo pavėluotų 
pristatyti Prekių ar suteikti Paslaugų vertės (įskaitant PVM) už kiekvieną uždelstą pristatyti dieną  

77.3. Perkančiajai organizacijai pavėlavus atsiskaityti už suteiktas prekes ir/ar paslaugas pagal 
sutarties sąlygas, perkančioji organizacija, Tiekėjui pareikalavus moka 0,02 % (dviejų šimtųjų procento) 
dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos (įskaitant PVM) iki visiško įsiskolinimo ir delspinigių 
padengimo dienos. 

77.4. Sumokėtos baudos ir delspinigiai neatleidžia šalies nuo pareigos atlyginti nuostolius ir vykdyti 
sutarties įsipareigojimus. 



77.5. Šalys neatsako už visišką ar dalinį savo įsipareigojimų pagal šią sutartį nevykdymą, jei tai 
įvyksta dėl nenugalimos jėgos aplinkybių. Šalys nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes supranta 
taip, kaip nustato Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.212 str. Šalis, kuri dėl nenugalimos jėgos 
aplinkybių negali vykdyti prisiimtų įsipareigojimų, privalo nedelsdama apie tai raštu pranešti kitai šaliai. 
Pasibaigus minėtoms aplinkybėms, sutarties šalys (-is) nedelsdamos (-a) pradeda ar tęsia savo įsipareigojimų 
vykdymą. Nenugalimos jėgos aplinkybėms užsitęsus ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius, šalis turi teisę 
vienašališkai nutraukti šią sutartį, apie tai raštu pranešdama kitai šaliai. 

78. Ginčų sprendimo tvarka. 

           Iš sutarties kylantys ginčai sprendžiami derybų keliu. Jei derybų keliu ginčų išspręsti nepavyksta, jie 
bus nagrinėjami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka teisme ar arbitraže. 

79. Pirkimo sutarties nutraukimo tvarka. 

79.1. Sutartis gali būti nutraukiama: 

79.1.1. raštišku šalių susitarimu; 
79.1.2. vienašališkai bet kurios šalies iniciatyva, įspėjus kitą šalį raštu ne vėliau kaip prieš 30 

(trisdešimt) kalendorinių dienų iki numatomos sutarties nutraukimo dienos. 
79.1.3. Sutarties nutraukimo atveju perkančioji organizacija apmoka už faktiškai priimtas prekes ir 

suteiktas paslaugas. Jeigu sutartį perkančioji organizacija nutraukia vienašališkai tiekėjui netinkamai 
vykdant sutartį, iš mokėtinos sumos ji turi teisę išskaičiuoti 10 % netesybas nuo bendros sutarties kainos ir 
perkančiosios organizacijos patirtus nuostolius. 

80. Pirkimo sutarties galiojimas ir keitimas. 
80.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos (paskutinio parašo data). Sutartis sudaroma 12 

mėn., jos trukmę skaičiuojant nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Sutartis rašytiniu šalių susitarimu gali būti 2 
kartus pratęsta 1 metų laikotarpiui nekeičiant sutarties sąlygų. 

80.2. Pirkimo sutarties esminės 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 aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai, nedviprasmiškai ir buvo 
pateiktos konkurso sąlygose.  

83.3. Sutartis gali būti pakeista ar papildyta tik raštišku abiejų šalių sutarimu. Šalis, gavusi pasiūlymą 
pakeisti ar papildyti sutartį, privalo per 10 (dešimt) kalendorinių dienų raštu informuoti kitą šalį apie savo 
sprendimą. Negavus atsakymo per šiame punkte nustatytą terminą laikoma, kad atsisakoma papildyti ar 
pakeisti sutartį. 

80.4. Sutartis gali būti nutraukta raštišku šalių susitarimu arba vienos iš šalių iniciatyva raštu įspėjus 
kitą pusę ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) mėnesį iki numatomo nutraukimo dienos. Jeigu sutartį ketina 
nutraukti perkančioji organizacija, pastaroji iki sutarties nutraukimo dienos privalo būti visiškai atsiskaičiusi 
su tiekėju. 

80.5. Sutarties nutraukimas neatleidžia šalių nuo prisiimtų iki sutarties pasibaigimo ar nutraukimo 
dienos įsipareigojimų visiško įvykdymo.  

80.6. Kiekviena šalis įsipareigoja per 10 (dešimt) dienų nuo savo rekvizitų pasikeitimo dienos pranešti 
apie tai kitai šaliai. 

80.7. Sutarties projektą teikia tiekėjas. 



 

 

 

 

 

 

 

PASIŪLYMAS  

TECHNINI Ų, SPECIALIZUOT Ų DUJŲ PIRKIMO VIEŠAJAM PIRKIMUI 

 
 

____________Nr.______ 
(Data) 

_____________ 
(Sudarymo vieta) 

 

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų 
grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ 

 

 

Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, 
surašomi visi dalyvių adresai/ 

 

 

Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė  

Telefono numeris  

Fakso numeris  

El. pašto adresas  

 

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us), ar subteikėją (-us)/ 

Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) 
pavadinimas (-ai)  

 

Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas  

Supaprastinto atviro 
konkurso sąlygų 

1 priedas 



(-ai)  

Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama 
pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar subteikėją 
(-us) 

 

 

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis: 
1. Supaprastinto atviro konkurso sąlygose, Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka; 
2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose). 

 
Mes siūlome šias prekes: 

Eil. 
Nr. 

Prekės / paslaugos 
pavadinimas 

Prelimina
rus kiekis 

1 
metams, 

vnt. 

Vieneto 
kaina be 

PVM 

Vieneto 
kaina su 

PVM 

Bendra 
kaina be 

PVM 

Bendra 
kaina su 

PVM 

1 Argonas techninis 4.6 
(50 L) 50 

    

2 Azotas techninis 4.6 
(50 L) 3 

    

3 Sintetinis oras techninis 
(50 L) 6 

    

4 Spec.Azotas 5.0 (50 L) 
50 

    

5 Spec.Azotas 5.0 (10 L) 2     

6 Spec.Argonas 5.0 (50 
L) 

2     

7 
Spec.Argonas 5.0 (10 
L) 

20 
    

8 Spec.Helis 5.0 (50 L) 10     

9 
Spec.Deguonis 5.0 (50 
L) 

1 
    

10 Spec.Deguonis 4.5 (10 
L) 

2     

11 
Spec. Sintetinis oras 
5.0 (10 L) 

1 
    



12 
Spec. Dujų mišinys: O2 
azote 5.0 (10 L) 

3 
    

13 
Spec. Dujų mišinys:  
CO, NO ir SO2 azote 
5.0 (10 L) 

4 
    

14 
Spec. Dujų mišinys: 
CO, NO ir SO2 azote 
5.0 (5 L) 

1 
    

15 
Spec. Dujų mišinys: 
CO, NO, SO2 ir CO2 
azote 5.0 (10 L) 

1 
    

16 
Spec. Dujų mišinys: 
CO azote 5.0 (50 L) 

20 
    

17 

Spec. Dujų mišinys: 
Benzenas, toluenas, 
etilbenzenas azote 5.0 
(10 L) 

1 

    

18 
Benzeno, tolueno 
pamatinės dujos azote 
(20 L) 

1 

    

19 
CO pamatinės dujos 
azote (20 L) 

1 

    

20 NO pamatinės dujos 
azote (20 L) 1 

    

21 SO2 pamatinės dujos 
azote (20 L) 1 

    

22 
Spec. Dujų mišinys 
P10 (50 L) 

2 
    

23 
Suskystintas azotas 
(kg) 

4000 
    

24 
Transportas suskystinto 
azoto pristatymui 

52 
    



25 
SPEC dujų baliono 
nuoma 

60 
    

26 
EURO dujų baliono 
nuoma 

25 
    

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat PVM. Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir 
apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais. 
 
Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės yra tokios:  
(Tiekėjas pateikia užpildytas pasiūlymo formos priedėlio 2-27 lenteles). 

 
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: 
 

Eil. 

Nr. 

Pateiktų dokumentų pavadinimas Dokumento 
puslapių skaičius 

   

   

   

Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame 
_______________________________________________________________________________ . 

(Nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus) 
 
Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.  
 
Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali 
atskleisti tretiesiems asmenims/: 

Eil.
Nr. 

Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį 
„Konfidencialu“) 

Pastabos 

   

   

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.  

      

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens 
pareigų pavadinimas) 

 (Parašas)  (Vardas ir pavardė)  

 



 

 

 

 



 

 

 

Pasiūlymo formos priedėlis 
 

TECHNINI Ų, SPECIALIZUOT Ų DUJŲ PIRKIMO  

TECHNIN ĖS SPECIFIKACIJOS  

 

 

2 lentelė. Argonas techninis 4.6 (50 L) techniniai ir funkciniai reikalavimai 
Eil. 
Nr. 

Parametro pavadinimas 

Techniniai ir funkciniai 
reikalavimai (nurodomi 
prekių minimalūs techniniai 
rodikliai ir reikalaujami 
parametrai) 

 

 

 

Siūlomos prekės techniniai 
rodikliai ir parametrai, j ų 

reikšmės 

Informacijos šaltinis, pagrindžiantis 
prekių techninių rodikli ų ir 

parametrų reikšmes (nuoroda į 
gamintojų techninio aprašo 

konkretų puslapį, kuriame yra 
nurodytas rodikli ų, parametro 
reikšmė, nuoroda į interneto 
svetainę ar kitus informacijos 

šaltinius) apie prekės konkretų 
techn inį rodikl į ir (ar) parametr ą 

1 Dujos Argonas (Ar)   

2 Sudėtis, grynumas Ne mažiau 99,996 % (4.6) Ar   

3 
Dujų tiekimas Tiekiamos EURO 50 litrų talpos 

balione 
  

4 Dujų kiekis balione Ne mažiau 10,7 m3   



 

 

5 
Dujų balionų sriegių 
išmatavimai pagal DIN 477 

G ¾“ (Nr. 9)   

 
3 lentelė. Azotas techninis 4.6 (50 L) techniniai ir funkciniai reikalavimai 
Eil. 
Nr. 

Parametro pavadinimas 
Techniniai ir funkciniai reikalavimai 
(nurodomi prekių minimalūs techniniai 
rodikliai ir reikalaujami parametrai) 

 

 

 

Siūlomos prekės 
techniniai rodikliai ir 

parametrai, jų reikšmės 

Informacijos šaltinis, 
pagrindžiantis prekių 
techninių rodikli ų ir 

parametrų reikšmes (nuoroda 
į gamintojų techninio aprašo 

konkretų puslapį, kuriame yra 
nurodytas rodikli ų, parametro 
reikšmė, nuoroda į interneto 
svetainę ar kitus informacijos 

šaltinius) apie prekės konkretų 
techn inį rodikl į ir (ar) 

parametrą 

1 Dujos Azotas (N2)   

2 Sudėtis, grynumas Ne mažiau 99,996 % (4.6) N2   

3 Dujų tiekimas Tiekiamos EURO 50 litrų talpos balione   

4 Dujų kiekis balione Ne mažiau 9,6 m3   

5 
Dujų balionų sriegių išmatavimai 
pagal DIN 477 

G ¾“ (Nr. 9)   

 
4 lentelė. Sintetinis oras techninis (50 L) techniniai ir funkciniai reikalavimai 
Eil. Parametro pavadinimas Techniniai ir funkciniai reikalavimai 

(nurodomi prekių minimalūs techniniai 
Siūlomos prekės 

techniniai rodikliai ir 
Informacijos šaltinis, 
pagrindžiantis prekių 



 

 

Nr. rodikliai ir reikalaujami parametrai) parametrai, j ų reikšmės techninių rodikli ų ir 
parametrų reikšmes (nuoroda 
į gamintojų techninio aprašo 

konkretų puslapį, kuriame yra 
nurodytas rodikli ų, parametro 
reikšmė, nuoroda į interneto 
svetainę ar kitus informacijos 

šaltinius) apie prekės konkretų 
techn inį rodikl į ir (ar) 

parametrą 

1 
Dujos Sintetinis oras (deguonies (O2) ir azoto 

(N2) mišinys) 
  

2 
Sudėtis, grynumas O2 4.6 (arba grynesnės) 21 % 

N2  4.6 (arba grynesnės) 79 % 

  

3 Dujų kiekis balione Ne mažiau 9,7 m3   

4 
Dujų balionų sriegių išmatavimai 
pagal DIN 477 

G ¾“ (Nr. 9)   

5 Dujų tiekimas Tiekiamos EURO 50 litrų talpos balione   

 
5 lentelė. Spec.Azotas 5.0 (50 L) techniniai ir funkciniai reikalavimai 
Eil. 
Nr. 

Parametro pavadinimas 
Techniniai ir funkciniai reikalavimai 
(nurodomi prekių minimalūs techniniai 
rodikliai ir reikalaujami parametrai) 

Siūlomos prekės 
techniniai rodikliai ir 

parametrai, jų reikšmės 

Informacijos šaltinis, 
pagrindžiantis prekių 
techninių rodikli ų ir 

parametrų reikšmes (nuoroda 
į gamintojų techninio aprašo 

konkretų puslapį, kuriame yra 



 

 

nurodytas rodikli ų, parametro 
reikšmė, nuoroda į interneto 
svetainę ar kitus informacijos 

šaltinius) apie prekės konkretų 
techn inį rodikl į ir (ar) 

parametrą 

1 Dujos Azotas (N2)   

2 Sudėtis, grynumas Ne mažiau 99,999 % (5.0) N2   

3 Dujų teikimas Tiekiamos SPEC 50 litrų talpos balione   

4 Dujų kiekis balione Ne mažiau 9,6 m3   

5 
Dujų balionų sriegių išmatavimai 
pagal DIN 477 

W 24,32 x 1/14“ (Nr. 10)   

 
6 lentelė. Spec.Azotas 5.0 (10 L) techniniai ir funkciniai reikalavimai 

Eil. 
Nr. 

Parametro pavadinimas 
Techniniai ir funkciniai reikalavimai 
(nurodomi prekių minimalūs techniniai 
rodikliai ir reikalaujami parametrai) 

Siūlomos prekės 
techniniai rodikliai ir 

parametrai, jų reikšmės 

Informacijos šaltinis, 
pagrindžiantis prekių 
techninių rodikli ų ir 

parametrų reikšmes (nuoroda 
į gamintojų techninio aprašo 

konkretų puslapį, kuriame yra 
nurodytas rodikli ų, parametro 
reikšmė, nuoroda į interneto 
svetainę ar kitus informacijos 

šaltinius) apie prekės konkretų 
techn inį rodikl į ir (ar) 



 

 

parametrą 

1 Dujos Azotas (N2)   

2 Sudėtis, grynumas Ne mažiau 99,999 % (5.0) N2   

3 Dujų tiekimas  Tiekiamos SPEC 10 litrų talpos balione   

4 Dujų kiekis balione Ne mažiau 1,9 m3   

5 
Dujų balionų sriegių išmatavimai 
pagal DIN 477 

W 24,32 x 1/14“ (Nr. 10)   

 

7 lentelė. Spec.Argonas 5.0 (50 L)  techniniai ir funkciniai reikalavimai 

Eil. 
Nr. 

Parametro pavadinimas 
Techniniai ir funkciniai reikalavimai 
(nurodomi prekių minimalūs techniniai 
rodikliai ir reikalaujami parametrai) 

Siūlomos prekės 
techniniai rodikliai ir 

parametrai, jų reikšmės 

Informacijos šaltinis, 
pagrindžiantis prekių 
techninių rodikli ų ir 

parametrų reikšmes (nuoroda 
į gamintojų techninio aprašo 

konkretų puslapį, kuriame yra 
nurodytas rodikli ų, parametro 
reikšmė, nuoroda į interneto 
svetainę ar kitus informacijos 

šaltinius) apie prekės konkretų 
techn inį rodikl į ir (ar) 

parametrą 

1 Dujos Argonas (Ar)   

2 Sudėtis, grynumas Ne mažiau 99,999 %  (5.0) Ar   



 

 

3 Dujų tiekimas Tiekiamos SPEC 50 litrų talpos balione   

4 Dujų kiekis balione Ne mažiau 10,7 m3   

5 
Dujų balionų sriegių išmatavimai 
pagal DIN 477 

W 21,8 x 1/14” (Nr. 6)   

 

8 lentelė. Spec.Argonas 5.0 (10 L) techniniai ir funkciniai reikalavimai 

Eil. 
Nr. 

Parametro pavadinimas 
Techniniai ir funkciniai reikalavimai 
(nurodomi prekių minimalūs techniniai 
rodikliai ir reikalaujami parametrai) 

Siūlomos prekės 
techniniai rodikliai ir 

parametrai, jų reikšmės 

Informacijos šaltinis, 
pagrindžiantis prekių 
techninių rodikli ų ir 

parametrų reikšmes (nuoroda 
į gamintojų techninio aprašo 

konkretų puslapį, kuriame yra 
nurodytas rodikli ų, parametro 
reikšmė, nuoroda į interneto 
svetainę ar kitus informacijos 

šaltinius) apie prekės konkretų 
techn inį rodikl į ir (ar) 

parametrą 

1 Dujos  Argonas (Ar)   

2 Sudėtis, grynumas Ne mažiau 99,999 % (5.0) Ar   

3 Dujų tiekimas Tiekiamos SPEC 10 litrų talpos balione   

4 Baliono užpildymo dujomis slėgis Ne mažiau 200 Bar.   

5 Dujų balionų sriegių išmatavimai Nr. 10   



 

 

pagal DIN 477 

 

9 lentelė. Spec.Helis 5.0 (50 L) techniniai ir funkciniai reikalavimai 

Eil. 
Nr. 

Parametro pavadinimas 
Techniniai ir funkciniai reikalavimai 
(nurodomi prekių minimalūs techniniai 
rodikliai ir reikalaujami parametrai) 

Siūlomos prekės 
techniniai rodikliai ir 

parametrai, jų reikšmės 

Informacijos šaltinis, 
pagrindžiantis prekių 
techninių rodikli ų ir 

parametrų reikšmes (nuoroda 
į gamintojų techninio aprašo 

konkretų puslapį, kuriame yra 
nurodytas rodikli ų, parametro 
reikšmė, nuoroda į interneto 
svetainę ar kitus informacijos 

šaltinius) apie prekės konkretų 
techn inį rodikl į ir (ar) 

parametrą 

1 Dujos  Helis (He)   

2 Sudėtis, grynumas Ne mažiau 99,999 % (5.0) He   

3 Dujų teikimas Tiekiamos SPEC 50 litrų talpos balione   

4 Dujų kiekis balione Ne mažiau 9,1 m3   

5 
Dujų balionų sriegių išmatavimai 
pagal DIN 477 

W 21,8 x 1/14“ (Nr.6)   

 

10 lentelė. Spec.Deguonis 5.0 (50 L) techniniai ir funkciniai reikalavimai 



 

 

Eil. 
Nr. 

Parametro pavadinimas 
Techniniai ir funkciniai reikalavimai 
(nurodomi prekių minimalūs techniniai 
rodikliai ir reikalaujami parametrai) 

Siūlomos prekės 
techniniai rodikliai ir 

parametrai, jų reikšmės 

Informacijos šaltinis, 
pagrindžiantis prekių 
techninių rodikli ų ir 
parametrų reikšmes 
(nuoroda į gamintojų 

techninio aprašo konkretų 
puslapį, kuriame yra 
nurodytas rodikli ų, 

parametro reikšmė, nuoroda 
į interneto svetainę ar kitus 
informacijos šaltinius) apie 
prekės konkretų techn inį 
rodikl į ir (ar) parametr ą 

1 Dujos  Deguonis (O2)   

2 Sudėtis, grynumas Ne mažiau 99,999 % (5.0) O2   

3 Dujų teikimas Tiekiamos SPEC 50 litrų talpos balione   

4 Dujų kiekis balione Ne mažiau 10,7 m3   

5 
Dujų balionų sriegių išmatavimai 
pagal DIN 477 

G ¾“ (Nr. 9) 
  

 

11 lentelė. Spec.Deguonis 4.5 (10 L) techniniai ir funkciniai reikalavimai 

Eil. 
Nr. 

Parametro pavadinimas 
Techniniai ir funkciniai reikalavimai 
(nurodomi prekių minimalūs techniniai 
rodikliai ir reikalaujami parametrai) 

Siūlomos prekės 
techniniai rodikliai ir 

parametrai, jų reikšmės 

Informacijos šaltinis, 
pagrindžiantis prekių 
techninių rodikli ų ir 
parametrų reikšmes 



 

 

(nuoroda į gamintojų 
techninio aprašo konkretų 

puslapį, kuriame yra 
nurodytas rodikli ų, 

parametro reikšmė, nuoroda 
į interneto svetainę ar kitus 
informacijos šaltinius) apie 
prekės konkretų techn inį 
rodikl į ir (ar) parametr ą 

1 Dujos  Deguonis (O2)   

2 Sudėtis, grynumas Ne mažiau 99,995 % (4.5) O2   

3 Dujų teikimas Tiekiamos SPEC 10 litrų talpos balione   

4 Dujų kiekis balione Ne mažiau 2,1 m3   

5 
Dujų balionų sriegių išmatavimai 
pagal DIN 477 

G ¾“ (Nr. 9) 
  

 

12 lentelė. Spec. Sintetinis oras 5.0 (10 L) techniniai ir funkciniai reikalavimai 

Eil. 
Nr. 

Parametro pavadinimas 
Techniniai ir funkciniai reikalavimai 
(nurodomi prekių minimalūs techniniai 
rodikliai ir reikalaujami parametrai) 

Siūlomos prekės 
techniniai rodikliai ir 

parametrai, jų reikšmės 

Informacijos šaltinis, 
pagrindžiantis prekių 
techninių rodikli ų ir 
parametrų reikšmes 
(nuoroda į gamintojų 

techninio aprašo konkretų 
puslapį, kuriame yra 
nurodytas rodikli ų, 



 

 

parametro reikšmė, nuoroda 
į interneto svetainę ar kitus 
informacijos šaltinius) apie 
prekės konkretų techn inį 
rodikl į ir (ar) parametr ą 

1 Dujos  
Sintetinis oras (deguonies (O2) ir azoto 
(N2) mišinys) 

  

2 Sudėtis, grynumas 
O2 5.0 (arba grynesnės) 21 % 

N2  5.0 (arba grynesnės) 79 % 

  

3 Dujų teikimas Tiekiamos SPEC 10 litrų talpos balione   

4 Dujų kiekis balione Ne mažiau 2,0 m3   

5 
Dujų balionų sriegių išmatavimai 
pagal DIN 477 

W 24,32 x 1/14“ (Nr. 10) 
  

 

13 lentelė. Spec. Dujų mišinys: O2 azote 5.0 (10 L) techniniai ir funkciniai reikalavimai 

Eil. 
Nr. 

Parametro pavadinimas 
Techniniai ir funkciniai reikalavimai 
(nurodomi prekių minimalūs techniniai 
rodikliai ir reikalaujami parametrai) 

Siūlomos prekės 
techniniai rodikliai ir 

parametrai, jų reikšmės 

Informacijos šaltinis, 
pagrindžiantis prekių 
techninių rodikli ų ir 
parametrų reikšmes 
(nuoroda į gamintojų 

techninio aprašo konkretų 
puslapį, kuriame yra 
nurodytas rodikli ų, 

parametro reikšmė, nuoroda 



 

 

į interneto svetainę ar kitus 
informacijos šaltinius) apie 
prekės konkretų techn inį 
rodikl į ir (ar) parametr ą 

1 Dujos  Deguonies (O2) ir azoto (N2) mišinys   

2 

Sudėtis, grynumas O2 nuo 3 % iki 8 %; 

Likęs azotas N2 5.0 (arba grynesnis) 

(tikslus O2 kiekis bus derinamas 
užsakymo metu) 

  

3 Analizės tikslumas  ±2 %   

4 Dujų sumaišymo paklaida Ne daugiau ±5 %   

5 Sertifikatas Būtinas   

6 Dujų teikimas Tiekiamos SPEC 10 litrų talpos balione   

7 Dujų kiekis balione Ne mažiau 1,5 m3   

8 
Dujų balionų sriegių išmatavimai 
pagal DIN 477 

M 19 x 1,5 (Nr. 14) 
  

9 Galiojimo laikas Ne mažiau 2 metų   

 

14 lentelė. Spec. Dujų mišinys:  CO, NO ir SO2 azote 5.0 (10 L) techniniai ir funkciniai reikalavimai 

Eil. Parametro pavadinimas Techniniai ir funkciniai reikalavimai 
(nurodomi prekių minimalūs techniniai 

Siūlomos prekės 
techniniai rodikliai ir 

Informacijos šaltinis, 
pagrindžiantis prekių 



 

 

Nr. rodikliai ir reikalaujami parametrai) parametrai, j ų reikšmės techninių rodikli ų ir 
parametrų reikšmes 
(nuoroda į gamintojų 

techninio aprašo konkretų 
puslapį, kuriame yra 
nurodytas rodikli ų, 

parametro reikšmė, nuoroda 
į interneto svetainę ar kitus 
informacijos šaltinius) apie 
prekės konkretų techn inį 
rodikl į ir (ar) parametr ą 

1 
Dujos  Anglies monoksido (CO), azoto 

monoksido (NO) ir sieros dioksido (SO2) 
mišinys azote 

  

2 

Sudėtis, grynumas CO 4.7 (arba grynesnės) nuo 100 iki 160 
ppm;  

NO 2.8 (arba grynesnės) nuo 90 iki 100 
ppm; 

SO2 3.8 (arba grynesnės) nuo 70 iki 100 
ppm; 

Likęs azotas N2 5.0 (arba grynesnis) 

(Tiksli CO, NO, SO2 koncentracija bus 
derinama užsakymo metu) 

  

3 Analizės tikslumas  ±2 %   



 

 

4 Dujų sumaišymo paklaida Ne daugiau ±5 %   

5 Sertifikatas Būtinas   

6 Dujų teikimas Tiekiamos SPEC 10 litrų talpos balione   

7 Dujų kiekis balione Ne mažiau 1,5 m3   

8 
Dujų balionų sriegių išmatavimai 
pagal DIN 477 

M 19 x 1,5 (Nr. 14) 
  

9 Galiojimo laikas Ne mažiau 2 metų   

 

15 lentelė. Spec. Dujų mišinys:  CO, NO ir SO2 azote 5.0 (5 L) techniniai ir funkciniai reikalavimai 

Eil. 
Nr. 

Parametro pavadinimas 
Techniniai ir funkciniai reikalavimai 
(nurodomi prekių minimalūs techniniai 
rodikliai ir reikalaujami parametrai) 

Siūlomos prekės 
techniniai rodikliai ir 

parametrai, jų reikšmės 

Informacijos šaltinis, 
pagrindžiantis prekių 
techninių rodikli ų ir 
parametrų reikšmes 
(nuoroda į gamintojų 

techninio aprašo konkretų 
puslapį, kuriame yra 
nurodytas rodikli ų, 

parametro reikšmė, nuoroda 
į interneto svetainę ar kitus 
informacijos šaltinius) apie 
prekės konkretų techn inį 
rodikl į ir (ar) parametr ą 

1 Dujos  Anglies monoksido (CO), azoto 
monoksido (NO) ir sieros dioksido (SO2) 

  



 

 

mišinys azote 

2 

Sudėtis, grynumas CO 4.7 (arba grynesnės) 220 ppm;  

NO 2.8 (arba grynesnės) 2130 ppb; 

SO2 3.8 (arba grynesnės) 630 ppb; 

Likęs azotas N2 5.0 (arba grynesnis). 

  

3 Analizės tikslumas  ±2 %   

4 Dujų sumaišymo paklaida Ne daugiau ±5 %   

5 Sertifikatas Būtinas   

6 Dujų teikimas Tiekiamos SPEC 5 litrų talpos balione   

7 Baliono užpildymo dujomis slėgis Ne mažiau 150 Bar.   

8 
Dujų balionų sriegių išmatavimai 
pagal DIN 477 

Nr. 1 (LH) 
  

9 Galiojimo laikas Ne mažiau 2 metų   

 

16 lentelė. Spec. Dujų mišinys: CO, NO, SO2 ir CO2 azote 5.0 (10 L) techniniai ir funkciniai reikalavimai 

Eil. 
Nr. 

Parametro pavadinimas 
Techniniai ir funkciniai reikalavimai 
(nurodomi prekių minimalūs techniniai 
rodikliai ir reikalaujami parametrai) 

Siūlomos prekės 
techniniai rodikliai ir 

parametrai, jų reikšmės 

Informacijos šaltinis, 
pagrindžiantis prekių 
techninių rodikli ų ir 
parametrų reikšmes 
(nuoroda į gamintojų 

techninio aprašo konkretų 



 

 

puslapį, kuriame yra 
nurodytas rodikli ų, 

parametro reikšmė, nuoroda 
į interneto svetainę ar kitus 
informacijos šaltinius) apie 
prekės konkretų techn inį 
rodikl į ir (ar) parametr ą 

1 
Dujos  Anglies monoksido (CO), azoto 

monoksido (NO), sieros dioksido (SO2) ir 
anglies dioksido (CO2) mišinys azote 

  

2 

Sudėtis, grynumas CO 4.7 (arba grynesnės) nuo 300 iki 600 
ppm;  

NO 2.8 (arba grynesnės) nuo 200 iki 300 
ppm; 

SO2 3.8 (arba grynesnės) nuo 200 iki 500 
ppm; 

CO2 4.5 (arba grynesnės) nuo 7 % iki 10 
%; 

Likęs azotas N2 5.0 (arba grynesnis) 

(Tiksli CO, NO, SO2, CO2 koncentracija 
bus derinama užsakymo metu) 

  

3 Analizės tikslumas  ±2 %   

4 Dujų sumaišymo paklaida Ne daugiau ±5 %   



 

 

5 Sertifikatas Būtinas   

6 Dujų teikimas Tiekiamos SPEC 10 litrų balione   

7 Dujų kiekis balione Ne mažiau 1,5 m3   

8 
Dujų balionų sriegių išmatavimai 
pagal DIN 477 

M 19 x 1,5 (Nr. 14) 
  

9 Galiojimo laikas Ne mažiau 2 metų   

 

17 lentelė. Spec. Dujų mišinys: CO azote 5.0 (50 L) techniniai ir funkciniai reikalavimai 
Eil. 
Nr. 

Parametro pavadinimas 
Techniniai ir funkciniai reikalavimai 
(nurodomi prekių minimalūs techniniai 
rodikliai ir reikalaujami parametrai) 

Siūlomos prekės 
techniniai rodikliai ir 

parametrai, jų reikšmės 

Informacijos šaltinis, 
pagrindžiantis prekių 
techninių rodikli ų ir 
parametrų reikšmes 
(nuoroda į gamintojų 

techninio aprašo konkretų 
puslapį, kuriame yra 
nurodytas rodikli ų, 

parametro reikšmė, nuoroda 
į interneto svetainę ar kitus 
informacijos šaltinius) apie 
prekės konkretų techn inį 
rodikl į ir (ar) parametr ą 

1 Dujos  Anglies monoksido (CO) ir azoto mišinys   

2 Sudėtis, grynumas 
CO 4.7 (arba grynesnės) 10 ppm;  

Likęs azotas N2 5.0 (arba grynesnis) 

  



 

 

3 Analizės tikslumas  ±2 %   

4 Dujų sumaišymo paklaida Ne daugiau ±5 %   

5 Sertifikatas Būtinas   

6 Dujų teikimas Tiekiamos SPEC 50 litrų balione   

7 Baliono užpildymo dujomis slėgis Ne mažiau 150 Bar.   

8 
Dujų balionų sriegių išmatavimai 
pagal DIN 477 Nr. 1 (LH) 

  

9 Galiojimo laikas Ne mažiau 2 metų   

 
18 lentelė. Spec. Dujų mišinys: Benzenas, toluenas, etilbenzenas azote 5.0 (10 L) techniniai ir funkciniai reikalavimai 
Eil. 
Nr. 

Parametro pavadinimas 
Techniniai ir funkciniai reikalavimai 
(nurodomi prekių minimalūs techniniai 
rodikliai ir reikalaujami parametrai) 

Siūlomos prekės 
techniniai rodikliai ir 

parametrai, jų reikšmės 

Informacijos šaltinis, 
pagrindžiantis prekių 
techninių rodikli ų ir 
parametrų reikšmes 
(nuoroda į gamintojų 

techninio aprašo konkretų 
puslapį, kuriame yra 
nurodytas rodikli ų, 

parametro reikšmė, nuoroda 
į interneto svetainę ar kitus 
informacijos šaltinius) apie 
prekės konkretų techn inį 
rodikl į ir (ar) parametr ą 

1 Dujos  Benzeno, tolueno, etilbenzeno ir azoto 
mišinys 

  



 

 

2 Sudėtis, grynumas 

Benzenas 10  ppb; 

Toluenas 10 ppb; 

Etilbenzenas 10 ppb; 

Likęs azotas N2 5.0 (arba grynesnis) 

  

3 Analizės tikslumas  ±2 %   

4 Dujų sumaišymo paklaida Ne daugiau ±5 %   

5 Sertifikatas Būtinas   

6 Dujų teikimas Tiekiamos SPEC 10 litrų balione   

7 Baliono užpildymo dujomis slėgis Ne mažiau 150 Bar.   

8 
Dujų balionų sriegių išmatavimai 
pagal DIN 477 Nr. 1 (LH) 

  

9 Galiojimo laikas Ne mažiau 2 metų   

 
19 lentelė. Benzeno, tolueno pamatinės dujos azote (20 L) techniniai ir funkciniai reikalavimai 
Eil. 
Nr. 

Parametro pavadinimas 
Techniniai ir funkciniai reikalavimai 
(nurodomi prekių minimalūs techniniai 
rodikliai ir reikalaujami parametrai) 

Siūlomos prekės 
techniniai rodikliai ir 

parametrai, jų reikšmės 

Informacijos šaltinis, 
pagrindžiantis prekių 
techninių rodikli ų ir 
parametrų reikšmes 
(nuoroda į gamintojų 

techninio aprašo konkretų 
puslapį, kuriame yra 
nurodytas rodikli ų, 

parametro reikšmė, nuoroda 



 

 

į interneto svetainę ar kitus 
informacijos šaltinius) apie 
prekės konkretų techn inį 
rodikl į ir (ar) parametr ą 

1 Dujos  Benzenas, toluenas azote   

2 Sudėtis, grynumas 

Benzenas 3760 ppb; 

Toluenas 3760 ppb; 

Likęs azotas. 

  

3 Sietis su tarptautiniais etalonais Būtinas sertifikatas   

4 Neapibrėžtis 
Ne daugiau 2 %, kai aprėpties faktorius 
k=2, pasirinkta pasikliovimo tikimybė 95 
% 

  

5 Dujų teikimas Tiekiamos SPEC 20 litrų balione   

6 Baliono užpildymo dujomis slėgis Ne mažiau 150 Bar.   

7 
Dujų balionų sriegių išmatavimai 
pagal DIN 477 

BS341 Nr. 3 
  

8 Galiojimo laikas Ne mažiau 2 metų   

 
20 lentelė. CO pamatinės dujos azote (20 L) techniniai ir funkciniai reikalavimai 
Eil. 
Nr. 

Parametro pavadinimas 
Techniniai ir funkciniai reikalavimai 
(nurodomi prekių minimalūs techniniai 
rodikliai ir reikalaujami parametrai) 

Siūlomos prekės 
techniniai rodikliai ir 

parametrai, jų reikšmės 

Informacijos šaltinis, 
pagrindžiantis prekių 
techninių rodikli ų ir 
parametrų reikšmes 
(nuoroda į gamintojų 



 

 

techninio aprašo konkretų 
puslapį, kuriame yra 
nurodytas rodikli ų, 

parametro reikšmė, nuoroda 
į interneto svetainę ar kitus 
informacijos šaltinius) apie 
prekės konkretų techn inį 
rodikl į ir (ar) parametr ą 

1 Dujos  Anglies monoksidas (CO) azote   

2 Sudėtis, grynumas 

CO 2110 ppm; 

Likęs azotas. 

CO2 ne daugiau 4,0 µmol/mol; 

NO ne daugiau 1,0 nmol/mol; 

N2O ne daugiau 0,5 nmol/mol; 

Vandens garai ne daugiau 150 µmol/mol. 

  

3 Sietis su tarptautiniais etalonais Būtinas sertifikatas   

4 Neapibrėžtis 
Ne daugiau 2 %, kai aprėpties faktorius 
k=2, pasirinkta pasikliovimo tikimybė 95 
% 

  

5 Dujų teikimas Tiekiamos SPEC 20 litrų balione   

6 Baliono užpildymo dujomis slėgis Ne mažiau 150 Bar.   

7 Dujų balionų sriegių išmatavimai BS341 Nr. 3   



 

 

pagal DIN 477 

8 Galiojimo laikas Ne mažiau 2 metų   

 
21 lentelė. NO pamatinės dujos azote (20 L) techniniai ir funkciniai reikalavimai 

Eil. 
Nr. 

Parametro pavadinimas 
Techniniai ir funkciniai reikalavimai 
(nurodomi prekių minimalūs techniniai 
rodikliai ir reikalaujami parametrai) 

Siūlomos prekės 
techniniai rodikliai ir 

parametrai, jų reikšmės 

Informacijos šaltinis, 
pagrindžiantis prekių 
techninių rodikli ų ir 
parametrų reikšmes 
(nuoroda į gamintojų 

techninio aprašo konkretų 
puslapį, kuriame yra 
nurodytas rodikli ų, 

parametro reikšmė, nuoroda 
į interneto svetainę ar kitus 
informacijos šaltinius) apie 
prekės konkretų techn inį 
rodikl į ir (ar) parametr ą 

1 Dujos  Azoto monoksidas (NO) azote   

2 Sudėtis, grynumas 

NO 27100 ppb; 

Likęs azotas. 

CO2 ne daugiau 4,0 µmol/mol; 

O3 ne daugiau 2,0 nmol/mol; 

NH3 ne daugiau 1,0 nmol/mol; 

  



 

 

Vandens garai ne daugiau 150 µmol/mol; 

NO2 ne daugiau 1,0 nmol/mol. 

3  Sietis su tarptautiniais etalonais Būtinas sertifikatas   

4 Neapibrėžtis 
Ne daugiau 2 %, kai aprėpties faktorius 
k=2, pasirinkta pasikliovimo tikimybė 95 
% 

  

5 Dujų teikimas Tiekiamos SPEC 20 litrų balione   

6 Baliono užpildymo dujomis slėgis Ne mažiau 150 Bar.   

7 
Dujų balionų sriegių išmatavimai 
pagal DIN 477 

BS341 Nr. 14 
  

8 Galiojimo laikas Ne mažiau 2 metų   

 
22 lentelė. SO2 pamatinės dujos azote (20 L) techniniai ir funkciniai reikalavimai 

Eil. 
Nr. 

Parametro pavadinimas 
Techniniai ir funkciniai reikalavimai 
(nurodomi prekių minimalūs techniniai 
rodikliai ir reikalaujami parametrai) 

Siūlomos prekės 
techniniai rodikliai ir 

parametrai, jų reikšmės 

Informacijos šaltinis, 
pagrindžiantis prekių 
techninių rodikli ų ir 
parametrų reikšmes 
(nuoroda į gamintojų 

techninio aprašo konkretų 
puslapį, kuriame yra 
nurodytas rodikli ų, 

parametro reikšmė, nuoroda 
į interneto svetainę ar kitus 
informacijos šaltinius) apie 



 

 

prekės konkretų techn inį 
rodikl į ir (ar) parametr ą 

1 Dujos  Sieros dioksidas (SO2) azote   

2 Sudėtis, grynumas 

SO2 12030 ppb; 

Likęs azotas. 

H2S ne daugiau 0,1 µmol/mol; 

NH3 ne daugiau 2,0 nmol/mol; 

NO ne daugiau 1,0 nmol/mol; 

NO2 ne daugiau 1,0 nmol/mol; 

m-ksilenas ne daugiau 0,05 nmol/mol; 

Vandens garai ne daugiau 150 µmol/mol. 

  

3  Sietis su tarptautiniais etalonais Būtinas sertifikatas   

4 Neapibrėžtis 
Ne daugiau 2 %, kai aprėpties faktorius 
k=2, pasirinkta pasikliovimo tikimybė 95 
% 

  

5 Dujų teikimas Tiekiamos SPEC 20 litrų balione   

6 Baliono užpildymo dujomis slėgis Ne mažiau 150 Bar.   

7 
Dujų balionų sriegių išmatavimai 
pagal DIN 477 

BS341 Nr. 14 
  

8 Galiojimo laikas Ne mažiau 2 metų   



 

 

 

23 lentelė. Spec. Dujų mišinys P10 (50 L) techniniai ir funkciniai reikalavimai 

Eil. 
Nr. 

Parametro pavadinimas 
Techniniai ir funkciniai reikalavimai 
(nurodomi prekių minimalūs techniniai 
rodikliai ir reikalaujami parametrai) 

Siūlomos prekės 
techniniai rodikliai ir 

parametrai, jų reikšmės 

Informacijos šaltinis, 
pagrindžiantis prekių 
techninių rodikli ų ir 
parametrų reikšmes 
(nuoroda į gamintojų 

techninio aprašo konkretų 
puslapį, kuriame yra 
nurodytas rodikli ų, 
parametro reikšmė, 

nuoroda į interneto svetainę 
ar kitus informacijos 
šaltinius) apie prekės 

konkretų techn inį rodikl į ir 
(ar) parametrą 

1 
Dujos  Metano (CH4) ir Argono (Ar) dujų 

mišinys 
  

2 
Sudėtis, grynumas CH4 3.5 (arba grynesnės) 10 % 

Ar 5.0 (arba grynesnės) 90 % 

  

3   Dujų teikimas Tiekiamos SPEC 50 litrų balione   

4 Dujų kiekis balione Ne mažiau 10,8 m3   

5 
Dujų balionų sriegių išmatavimai 
pagal DIN 477 

W 21,8 x 1/14“ (Nr. 6) 
  



 

 

 

24 lentelė. Suskystintas azotas (kg) techniniai ir funkciniai reikalavimai 

Eil. 
Nr. 

Parametro pavadinimas 
Techniniai ir funkciniai reikalavimai 
(nurodomi prekių minimalūs techniniai 
rodikliai ir reikalaujami parametrai) 

Siūlomos prekės 
techniniai rodikliai ir 

parametrai, jų reikšmės 

Informacijos šaltinis, 
pagrindžiantis prekių 
techninių rodikli ų ir 
parametrų reikšmes 
(nuoroda į gamintojų 

techninio aprašo konkretų 
puslapį, kuriame yra 
nurodytas rodikli ų, 
parametro reikšmė, 

nuoroda į interneto svetainę 
ar kitus informacijos 
šaltinius) apie prekės 

konkretų techn inį rodikl į ir 
(ar) parametrą 

1 Dujos  Suskystintas azotas (N2)   

2 Sudėtis, grynumas Ne mažiau 99,99 % N2   

3  Užpildymas 
Pildoma į pirkėjo pateiktus 17 – 25 kg 
talpos Diuaro indus 

  

 

25 lentelė. Transportas suskystinto azoto pristatymui techniniai ir funkciniai reikalavimai 

Eil. 
Nr. 

Parametro pavadinimas Techniniai ir funkciniai reikalavimai 
(nurodomi prekių minimalūs techniniai 

Siūlomos prekės 
techniniai rodikliai ir 

Informacijos šaltinis, 
pagrindžiantis prekių 
techninių rodikli ų ir 



 

 

rodikliai ir reikalaujami parametrai) parametrai, j ų reikšmės parametrų reikšmes 
(nuoroda į gamintojų 

techninio aprašo konkretų 
puslapį, kuriame yra 
nurodytas rodikli ų, 
parametro reikšmė, 

nuoroda į interneto svetainę 
ar kitus informacijos 
šaltinius) apie prekės 

konkretų techn inį rodikl į ir 
(ar) parametrą 

1 Paslauga  
Tuščių pirkėjo talpų-diuarų paėmimas ir 
pilnų pristatymas pirkėjui 

  

2 Mato vienetas 
Reisas (vienu reisu laikoma atvykimas pas 
pirkėją nurodytu ardresu ir grįžimas atgal) 

  

3  Diuarų talpų pristatymo vieta 

Aplinkos apsaugos agentūra 

Aplinkos tyrimų departamentas,   

A. Goštauto g. 9, Vilnius 

3 aukštas 

  

  

Aplinkos apsaugos agentūra  

Aplinkos tyrimų departamentas,  

Rudnios g. 6, Vilnius 

5 aukštas (yra liftas) 

  



 

 

4 Kiti reikalavimai 

Turi būti suteikta galimybė dalį tuščių 
Diuaro talpų laikyti pas tiekėją (užsakius 
suskystintą azotą, tiekėjas užpildo 
saugomas Diuaro talpas, jas pristato 
pirkėjui ir paima saugojimui tuščias 
Diuaro talpas iki kito užsakymo)  

  

 

26 lentelė. SPEC dujų baliono nuoma techniniai ir funkciniai reikalavimai 

Eil. 
Nr. 

Parametro pavadinimas 
Techniniai ir funkciniai reikalavimai 
(nurodomi prekių minimalūs techniniai 
rodikliai ir reikalaujami parametrai) 

Siūlomos prekės 
techniniai rodikliai ir 

parametrai, jų reikšmės 

Informacijos šaltinis, 
pagrindžiantis prekių 
techninių rodikli ų ir 
parametrų reikšmes 
(nuoroda į gamintojų 

techninio aprašo konkretų 
puslapį, kuriame yra 
nurodytas rodikli ų, 
parametro reikšmė, 

nuoroda į interneto svetainę 
ar kitus informacijos 
šaltinius) apie prekės 

konkretų techn inį rodikl į ir 
(ar) parametrą 

1 

Turi būti perduodamas konkretus 
dujų balionas panaudai, ne 
trumpesniam nei vienerių metų 
laikotarpiui nuo baliono 
pristatymo datos. 

Būtina 

  



 

 

2 
Turi būti taikomas fiksuotas 
mokestis vienam spec. dujų 
balionui nepriklausomai nuo tūrio. 

Būtina 
  

 

27 lentelė. EURO dujų baliono nuoma techniniai ir funkciniai reikalavimai 

Eil. 
Nr. 

Parametro pavadinimas 
Techniniai ir funkciniai reikalavimai 
(nurodomi prekių minimalūs techniniai 
rodikliai ir reikalaujami parametrai) 

Siūlomos prekės 
techniniai rodikliai ir 

parametrai, jų reikšmės 

Informacijos šaltinis, 
pagrindžiantis prekių 
techninių rodikli ų ir 
parametrų reikšmes 
(nuoroda į gamintojų 

techninio aprašo konkretų 
puslapį, kuriame yra 
nurodytas rodikli ų, 
parametro reikšmė, 
nuoroda į interneto 

svetainę ar kitus 
informacijos šaltinius) 
apie prekės konkretų 

techn inį rodikl į ir (ar) 
parametrą 

1 

Turi būti perduodamas konkretus 
dujų balionas panaudai, ne 
trumpesniam nei vienerių metų 
laikotarpiui nuo baliono 
pristatymo datos. 

Būtina 

  

2 Turi būti taikomas fiksuotas 
mokestis vienam spec. dujų 

Būtina   



 

 

balionui nepriklausomai nuo tūrio. 



 

 

 

 

 
 
 

TECHNINI Ų, SPECIALIZUOT Ų DUJŲ PIRKIMO  

TECHNIN ĖS SPECIFIKACIJOS  

1 lentelė. Perkamų prekių sąrašas 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas 
Preliminarus 

kiekis 1 
metams, vnt. 

Preliminarus 
kiekis 3 

metams, vnt. 

1 
Argonas techninis 4.6 (50 L) 50 

150 

2 
Azotas techninis 4.6 (50 L) 3 

9 

3 
Sintetinis oras techninis (50 L) 6 

18 

4 Spec.Azotas 5.0 (50 L) 
50 

150 

5 Spec.Azotas 5.0 (10 L) 2 6 

6 Spec.Argonas 5.0 (50 L) 2 6 

7 Spec.Argonas 5.0 (10 L) 20 60 

8 Spec.Helis 5.0 (50 L) 10 30 

9 Spec.Deguonis 5.0 (50 L) 1 3 

10 Spec.Deguonis 4.5 (10 L) 2 6 

11 Spec. Sintetinis oras 5.0 (10 L) 1 3 

12 Spec. Dujų mišinys: O2 azote 5.0 (10 L) 3 9 

13 Spec. Dujų mišinys:  CO, NO ir SO2 azote 5.0 (10 L) 4 12 

14 Spec. Dujų mišinys: CO, NO ir SO2 azote 5.0 (5 L) 1 3 

Supaprastinto atviro 
konkurso sąlygų 

2 priedas 



 

 

15 Spec. Dujų mišinys: CO, NO, SO2 ir CO2 azote 5.0 (10 L) 1 3 

16 Spec. Dujų mišinys: CO azote 5.0 (50 L) 20 60 

17 
Spec. Dujų mišinys: Benzenas, toluenas, etilbenzenas 
azote 5.0 (10 L) 

1 

 
3 

18 Benzeno, tolueno pamatinės dujos azote (20 L) 
1 

3 

19 CO pamatinės dujos azote (20 L) 
1 

3 

20 
NO pamatinės dujos azote (20 L) 1 

3 

21 
SO2 pamatinės dujos azote (20 L) 1 

3 

22 Spec. Dujų mišinys P10 (50 L) 2 6 

23 Suskystintas azotas (kg) 4000 12000 

24 Transportas suskystinto azoto pristatymui 52 156 

25 SPEC dujų baliono nuoma 60 180 

26 EURO dujų baliono nuoma 25 75 

 

2 lentelė. Argonas techninis 4.6 (50 L) techniniai ir funkciniai reikalavimai 
Eil. 
Nr. Parametro pavadinimas 

Techniniai ir funkciniai reikalavimai (nurodomi 
prekių minimalūs techniniai rodikliai ir 
reikalaujami parametrai) 

1 Dujos Argonas (Ar) 

2 Sudėtis, grynumas Ne mažiau 99,996 % (4.6) Ar 

3 Balionio tipas ir tūris EURO 50 litrų 

4 Dujų kiekis balione Ne mažiau 10,7 m3 

5 
Dujų balionų sriegių išmatavimai 
pagal DIN 477 

G ¾“ (Nr. 9) 

 
3 lentelė. Azotas techninis 4.6 (50 L) techniniai ir funkciniai reikalavimai 



 

 

Eil. 
Nr. Parametro pavadinimas 

Techniniai ir funkciniai reikalavimai (nurodomi 
prekių minimalūs techniniai rodikliai ir 
reikalaujami parametrai) 

1 Dujos Azotas (N2) 

2 Sudėtis, grynumas Ne mažiau 99,996 % (4.6) N2 

3 Balionio tipas ir tūris EURO 50 litrų 

4 Dujų kiekis balione Ne mažiau 9,6 m3 

5 
Dujų balionų sriegių išmatavimai 
pagal DIN 477 

G ¾“ (Nr. 9) 

 
4 lentelė. Sintetinis oras techninis (50 L) techniniai ir funkciniai reikalavimai 
Eil. 
Nr. Parametro pavadinimas 

Techniniai ir funkciniai reikalavimai (nurodomi 
prekių minimalūs techniniai rodikliai ir 
reikalaujami parametrai) 

1 
Dujos Sintetinis oras (deguonies (O2) ir azoto (N2) 

mišinys) 

2 
Sudėtis, grynumas O2 4.6 (arba grynesnės) 21 % 

N2  4.6 (arba grynesnės) 79 % 

3 Balionio tipas ir tūris EURO 50 litrų 

4 Dujų kiekis balione Ne mažiau 9,7 m3 

5 
Dujų balionų sriegių išmatavimai 
pagal DIN 477 

G ¾“ (Nr. 9) 

 
5 lentelė. Spec.Azotas 5.0 (50 L) techniniai ir funkciniai reikalavimai 
Eil. 
Nr. Parametro pavadinimas 

Techniniai ir funkciniai reikalavimai (nurodomi 
prekių minimalūs techniniai rodikliai ir 
reikalaujami parametrai) 

1 Dujos Azotas (N2) 

2 Sudėtis, grynumas Ne mažiau 99,999 % (5.0) N2 

3 Balionio tipas ir tūris SPEC 50 litrų 

4 Dujų kiekis balione Ne mažiau 9,6 m3 



 

 

5 
Dujų balionų sriegių išmatavimai 
pagal DIN 477 

W 24,32 x 1/14“ (Nr. 10) 

 
 

6 lentelė. Spec.Azotas 5.0 (10 L) techniniai ir funkciniai reikalavimai 

Eil. 
Nr. 

Parametro pavadinimas 
Techniniai ir funkciniai reikalavimai (nurodomi 
prekių minimalūs techniniai rodikliai ir 
reikalaujami parametrai) 

1 Dujos Azotas (N2) 

2 Sudėtis, grynumas Ne mažiau 99,999 % (5.0) N2 

3 Balionio tipas ir tūris SPEC 10 litrų 

4 Dujų kiekis balione Ne mažiau 1,9 m3 

5 
Dujų balionų sriegių išmatavimai 
pagal DIN 477 

W 24,32 x 1/14“ (Nr. 10) 

 

7 lentelė. Spec.Argonas 5.0 (50 L)  techniniai ir funkciniai reikalavimai 

Eil. 
Nr. 

Parametro pavadinimas 
Techniniai ir funkciniai reikalavimai (nurodomi 
prekių minimalūs techniniai rodikliai ir 
reikalaujami parametrai) 

1 Dujos Argonas (Ar) 

2 Sudėtis, grynumas Ne mažiau 99,999 %  (5.0) Ar 

3 Balionio tipas ir tūris SPEC 50 litrų 

4 Dujų kiekis balione Ne mažiau 10,7 m3 

5 
Dujų balionų sriegių išmatavimai 
pagal DIN 477 

W 21,8 x 1/14” (Nr. 6) 

 

8 lentelė. Spec.Argonas 5.0 (10 L) techniniai ir funkciniai reikalavimai 

Eil. 
Nr. 

Parametro pavadinimas 
Techniniai ir funkciniai reikalavimai (nurodomi 
prekių minimalūs techniniai rodikliai ir 
reikalaujami parametrai) 



 

 

1 Dujos  Argonas (Ar) 

2 Sudėtis, grynumas Ne mažiau 99,999 % (5.0) Ar 

3 Balionio tipas ir tūris SPEC 10 litrų 

4 Baliono užpildymo dujomis slėgis Ne mažiau 200 Bar. 

5 
Dujų balionų sriegių išmatavimai 
pagal DIN 477 

Nr. 10 

 

9 lentelė. Spec.Helis 5.0 (50 L) techniniai ir funkciniai reikalavimai 

Eil. 
Nr. 

Parametro pavadinimas 
Techniniai ir funkciniai reikalavimai (nurodomi 
prekių minimalūs techniniai rodikliai ir 
reikalaujami parametrai) 

1 Dujos  Helis (He) 

2 Sudėtis, grynumas Ne mažiau 99,999 % (5.0) He 

3 Balionio tipas ir tūris SPEC 50 litrų 

4 Dujų kiekis balione Ne mažiau 9,1 m3 

5 
Dujų balionų sriegių išmatavimai 
pagal DIN 477 

W 21,8 x 1/14“ (Nr.6) 

 

10 lentelė. Spec.Deguonis 5.0 (50 L) techniniai ir funkciniai reikalavimai 

Eil. 
Nr. 

Parametro pavadinimas 
Techniniai ir funkciniai reikalavimai (nurodomi 
prekių minimalūs techniniai rodikliai ir 
reikalaujami parametrai) 

1 Dujos  Deguonis (O2) 

2 Sudėtis, grynumas Ne mažiau 99,999 % (5.0) O2 

3 Balionio tipas ir tūris SPEC 50 litrų 

4 Dujų kiekis balione Ne mažiau 10,7 m3 

5 
Dujų balionų sriegių išmatavimai 
pagal DIN 477 

G ¾“ (Nr. 9) 

 



 

 

11 lentelė. Spec.Deguonis 4.5 (10 L) techniniai ir funkciniai reikalavimai 

Eil. 
Nr. 

Parametro pavadinimas 
Techniniai ir funkciniai reikalavimai (nurodomi 
prekių minimalūs techniniai rodikliai ir 
reikalaujami parametrai) 

1 Dujos  Deguonis (O2) 

2 Sudėtis, grynumas Ne mažiau 99,995 % (4.5) O2 

3 Balionio tipas ir tūris SPEC 10 litrų 

4 Dujų kiekis balione Ne mažiau 2,1 m3 

5 
Dujų balionų sriegių išmatavimai 
pagal DIN 477 

G ¾“ (Nr. 9) 

 

12 lentelė. Spec. Sintetinis oras 5.0 (10 L) techniniai ir funkciniai reikalavimai 

Eil. 
Nr. 

Parametro pavadinimas 
Techniniai ir funkciniai reikalavimai (nurodomi 
prekių minimalūs techniniai rodikliai ir 
reikalaujami parametrai) 

1 Dujos  
Sintetinis oras (deguonies (O2) ir azoto (N2) 
mišinys) 

2 Sudėtis, grynumas 
O2 5.0 (arba grynesnės) 21 % 

N2  5.0 (arba grynesnės) 79 % 

3 Balionio tipas ir tūris SPEC 10 litrų 

4 Dujų kiekis balione Ne mažiau 2,0 m3 

5 
Dujų balionų sriegių išmatavimai 
pagal DIN 477 

W 24,32 x 1/14“ (Nr. 10) 

 

13 lentelė. Spec. Dujų mišinys: O2 azote 5.0 (10 L) techniniai ir funkciniai reikalavimai 

Eil. 
Nr. 

Parametro pavadinimas 
Techniniai ir funkciniai reikalavimai (nurodomi 
prekių minimalūs techniniai rodikliai ir 
reikalaujami parametrai) 

1 Dujos  Deguonies (O2) ir azoto (N2) mišinys 

2 Sudėtis, grynumas O2 nuo 3 % iki 8 %; 



 

 

Likęs azotas N2 5.0 (arba grynesnis) 

(tikslus O2 kiekis bus derinamas užsakymo metu) 

3 Analizės tikslumas  ±2 % 

4 Dujų sumaišymo paklaida Ne daugiau ±5 % 

5 Sertifikatas Būtinas 

6 Balionio tipas ir tūris SPEC 10 litrų 

7 Dujų kiekis balione Ne mažiau 1,5 m3 

8 
Dujų balionų sriegių išmatavimai 
pagal DIN 477 

M 19 x 1,5 (Nr. 14) 

9 Galiojimo laikas Ne mažiau 2 metų 

 

14 lentelė. Spec. Dujų mišinys:  CO, NO ir SO2 azote 5.0 (10 L) techniniai ir funkciniai reikalavimai 

Eil. 
Nr. 

Parametro pavadinimas 
Techniniai ir funkciniai reikalavimai (nurodomi 
prekių minimalūs techniniai rodikliai ir 
reikalaujami parametrai) 

1 
Dujos  Anglies monoksido (CO), azoto monoksido (NO) ir 

sieros dioksido (SO2) mišinys azote 

2 

Sudėtis, grynumas CO 4.7 (arba grynesnės) nuo 100 iki 160 ppm;  

NO 2.8 (arba grynesnės) nuo 90 iki 100 ppm; 

SO2 3.8 (arba grynesnės) nuo 70 iki 100 ppm; 

Likęs azotas N2 5.0 (arba grynesnis) 

(Tiksli CO, NO, SO2 koncentracija bus derinama 
užsakymo metu) 

3 Analizės tikslumas  ±2 % 

4 Dujų sumaišymo paklaida Ne daugiau ±5 % 

5 Sertifikatas Būtinas 

6 Balionio tipas ir tūris SPEC 10 litrų 

7 Dujų kiekis balione Ne mažiau 1,5 m3 



 

 

8 
Dujų balionų sriegių išmatavimai 
pagal DIN 477 

M 19 x 1,5 (Nr. 14) 

9 Galiojimo laikas Ne mažiau 2 metų 

 

15 lentelė. Spec. Dujų mišinys:  CO, NO ir SO2 azote 5.0 (5 L) techniniai ir funkciniai reikalavimai 

Eil. 
Nr. 

Parametro pavadinimas 
Techniniai ir funkciniai reikalavimai (nurodomi 
prekių minimalūs techniniai rodikliai ir 
reikalaujami parametrai) 

1 
Dujos  Anglies monoksido (CO), azoto monoksido (NO) ir 

sieros dioksido (SO2) mišinys azote 

2 

Sudėtis, grynumas CO 4.7 (arba grynesnės) 220 ppm;  

NO 2.8 (arba grynesnės) 2130 ppb; 

SO2 3.8 (arba grynesnės) 630 ppb; 

Likęs azotas N2 5.0 (arba grynesnis). 

3 Analizės tikslumas  ±2 % 

4 Dujų sumaišymo paklaida Ne daugiau ±5 % 

5 Sertifikatas Būtinas 

6 Balionio tipas ir tūris SPEC 5 litrų 

7 Baliono užpildymo dujomis slėgis Ne mažiau 150 Bar. 

8 
Dujų balionų sriegių išmatavimai 
pagal DIN 477 

Nr. 1 (LH) 

9 Galiojimo laikas Ne mažiau 2 metų 

 

16 lentelė. Spec. Dujų mišinys: CO, NO, SO2 ir CO2 azote 5.0 (10 L) techniniai ir funkciniai 
reikalavimai 

Eil. 
Nr. 

Parametro pavadinimas 
Techniniai ir funkciniai reikalavimai (nurodomi 
prekių minimalūs techniniai rodikliai ir 
reikalaujami parametrai) 

1 Dujos  Anglies monoksido (CO), azoto monoksido (NO), 
sieros dioksido (SO2) ir anglies dioksido (CO2) 



 

 

mišinys azote 

2 

Sudėtis, grynumas CO 4.7 (arba grynesnės) nuo 300 iki 600 ppm;  

NO 2.8 (arba grynesnės) nuo 200 iki 300 ppm; 

SO2 3.8 (arba grynesnės) nuo 200 iki 500 ppm; 

CO2 4.5 (arba grynesnės) nuo 7 % iki 10 %; 

Likęs azotas N2 5.0 (arba grynesnis) 

(Tiksli CO, NO, SO2, CO2 koncentracija bus 
derinama užsakymo metu) 

3 Analizės tikslumas  ±2 % 

4 Dujų sumaišymo paklaida Ne daugiau ±5 % 

5 Sertifikatas Būtinas 

6 Balionio tipas ir tūris SPEC 10 litrų 

7 Dujų kiekis balione Ne mažiau 1,5 m3 

8 
Dujų balionų sriegių išmatavimai 
pagal DIN 477 

M 19 x 1,5 (Nr. 14) 

9 Galiojimo laikas Ne mažiau 2 metų 

 

17 lentelė. Spec. Dujų mišinys: CO azote 5.0 (50 L) techniniai ir funkciniai reikalavimai 
Eil. 
Nr. Parametro pavadinimas 

Techniniai ir funkciniai reikalavimai (nurodomi 
prekių minimalūs techniniai rodikliai ir 
reikalaujami parametrai) 

1 Dujos  Anglies monoksido (CO) ir azoto mišinys 

2 Sudėtis, grynumas 
CO 4.7 (arba grynesnės) 10 ppm;  

Likęs azotas N2 5.0 (arba grynesnis) 

3 Analizės tikslumas  ±2 % 

4 Dujų sumaišymo paklaida Ne daugiau ±5 % 

5 Sertifikatas Būtinas 

6 Balionio tipas ir tūris SPEC 50 litrų 



 

 

7 Baliono užpildymo dujomis slėgis Ne mažiau 150 Bar. 

8 
Dujų balionų sriegių išmatavimai 
pagal DIN 477 Nr. 1 (LH) 

9 Galiojimo laikas Ne mažiau 2 metų 

 
18 lentelė. Spec. Dujų mišinys: Benzenas, toluenas, etilbenzenas azote 5.0 (10 L) techniniai ir 
funkciniai reikalavimai 
Eil. 
Nr. Parametro pavadinimas 

Techniniai ir funkciniai reikalavimai (nurodomi 
prekių minimalūs techniniai rodikliai ir 
reikalaujami parametrai) 

1 Dujos  Benzeno, tolueno, etilbenzeno ir azoto mišinys 

2 Sudėtis, grynumas 

Benzenas 10  ppb; 

Toluenas 10 ppb; 

Etilbenzenas 10 ppb; 

Likęs azotas N2 5.0 (arba grynesnis) 

3 Analizės tikslumas  ±2 % 

4 Dujų sumaišymo paklaida Ne daugiau ±5 % 

5 Sertifikatas Būtinas 

6 Balionio tipas ir tūris SPEC 10 litrų 

7 Baliono užpildymo dujomis slėgis Ne mažiau 150 Bar. 

8 
Dujų balionų sriegių išmatavimai 
pagal DIN 477 Nr. 1 (LH) 

9 Galiojimo laikas Ne mažiau 2 metų 

 
19 lentelė. Benzeno, tolueno pamatinės dujos azote (20 L) techniniai ir funkciniai reikalavimai 
Eil. 
Nr. Parametro pavadinimas 

Techniniai ir funkciniai reikalavimai (nurodomi 
prekių minimalūs techniniai rodikliai ir 
reikalaujami parametrai) 

1 Dujos  Benzenas, toluenas azote 

2 Sudėtis, grynumas 

Benzenas 3760 ppb; 

Toluenas 3760 ppb; 

Likęs azotas. 



 

 

3 Sietis su tarptautiniais etalonais Būtinas sertifikatas 

4 Neapibrėžtis 
Ne daugiau 2 %, kai aprėpties faktorius k=2, 
pasirinkta pasikliovimo tikimybė 95 % 

5 Balionio tipas ir tūris SPEC 20 litrų 

6 Baliono užpildymo dujomis slėgis Ne mažiau 150 Bar. 

7 
Dujų balionų sriegių išmatavimai 
pagal DIN 477 

BS341 Nr. 3 

8 Galiojimo laikas Ne mažiau 2 metų 

 
20 lentelė. CO pamatinės dujos azote (20 L) techniniai ir funkciniai reikalavimai 
Eil. 
Nr. Parametro pavadinimas 

Techniniai ir funkciniai reikalavimai (nurodomi 
prekių minimalūs techniniai rodikliai ir 
reikalaujami parametrai) 

1 Dujos  Anglies monoksidas (CO) azote 

2 Sudėtis, grynumas 

CO 2110 ppm; 

Likęs azotas. 

CO2 ne daugiau 4,0 µmol/mol; 

NO ne daugiau 1,0 nmol/mol; 

N2O ne daugiau 0,5 nmol/mol; 

Vandens garai ne daugiau 150 µmol/mol. 

3 Sietis su tarptautiniais etalonais Būtinas sertifikatas 

4 Neapibrėžtis 
Ne daugiau 2 %, kai aprėpties faktorius k=2, 
pasirinkta pasikliovimo tikimybė 95 % 

5 Balionio tipas ir tūris SPEC 20 litrų 

6 Baliono užpildymo dujomis slėgis Ne mažiau 150 Bar. 

7 
Dujų balionų sriegių išmatavimai 
pagal DIN 477 

BS341 Nr. 3 

8 Galiojimo laikas Ne mažiau 2 metų 

 
21 lentelė. NO pamatinės dujos azote (20 L) techniniai ir funkciniai reikalavimai 



 

 

Eil. 
Nr. 

Parametro pavadinimas 
Techniniai ir funkciniai reikalavimai (nurodomi 
prekių minimalūs techniniai rodikliai ir 
reikalaujami parametrai) 

1 Dujos  Azoto monoksidas (NO) azote 

2 Sudėtis, grynumas 

NO 27100 ppb; 

Likęs azotas. 

CO2 ne daugiau 4,0 µmol/mol; 

O3 ne daugiau 2,0 nmol/mol; 

NH3 ne daugiau 1,0 nmol/mol; 

Vandens garai ne daugiau 150 µmol/mol; 

NO2 ne daugiau 1,0 nmol/mol. 

3  Sietis su tarptautiniais etalonais Būtinas sertifikatas 

4 Neapibrėžtis 
Ne daugiau 2 %, kai aprėpties faktorius k=2, 
pasirinkta pasikliovimo tikimybė 95 % 

5 Balionio tipas ir tūris SPEC 20 litrų 

6 Baliono užpildymo dujomis slėgis Ne mažiau 150 Bar. 

7 
Dujų balionų sriegių išmatavimai 
pagal DIN 477 

BS341 Nr. 14 

8 Galiojimo laikas Ne mažiau 2 metų 

 
22 lentelė. SO2 pamatinės dujos azote (20 L) techniniai ir funkciniai reikalavimai 

Eil. 
Nr. 

Parametro pavadinimas 
Techniniai ir funkciniai reikalavimai (nurodomi 
prekių minimalūs techniniai rodikliai ir 
reikalaujami parametrai) 

1 Dujos  Sieros dioksidas (SO2) azote 

2 Sudėtis, grynumas 

SO2 12030 ppb; 

Likęs azotas. 

H2S ne daugiau 0,1 µmol/mol; 

NH3 ne daugiau 2,0 nmol/mol; 



 

 

NO ne daugiau 1,0 nmol/mol; 

NO2 ne daugiau 1,0 nmol/mol; 

m-ksilenas ne daugiau 0,05 nmol/mol; 

Vandens garai ne daugiau 150 µmol/mol. 

3  Sietis su tarptautiniais etalonais Būtinas sertifikatas 

4 Neapibrėžtis 
Ne daugiau 2 %, kai aprėpties faktorius k=2, 
pasirinkta pasikliovimo tikimybė 95 % 

5 Balionio tipas ir tūris SPEC 20 litrų 

6 Baliono užpildymo dujomis slėgis Ne mažiau 150 Bar. 

7 
Dujų balionų sriegių išmatavimai 
pagal DIN 477 

BS341 Nr. 14 

8 Galiojimo laikas Ne mažiau 2 metų 

 

23 lentelė. Spec. Dujų mišinys P10 (50 L) techniniai ir funkciniai reikalavimai 

Eil. 
Nr. 

Parametro pavadinimas 
Techniniai ir funkciniai reikalavimai (nurodomi 
prekių minimalūs techniniai rodikliai ir 
reikalaujami parametrai) 

1 Dujos  Metano (CH4) ir Argono (Ar) dujų mišinys 

2 
Sudėtis, grynumas CH4 3.5 (arba grynesnės) 10 % 

Ar 5.0 (arba grynesnės) 90 % 

3  Balionio tipas ir tūris SPEC 50 litrų 

4 Dujų kiekis balione Ne mažiau 10,8 m3 

5 
Dujų balionų sriegių išmatavimai 
pagal DIN 477 

W 21,8 x 1/14“ (Nr. 6) 

 

24 lentelė. Suskystintas azotas (kg) techniniai ir funkciniai reikalavimai 

Eil. 
Nr. 

Parametro pavadinimas 
Techniniai ir funkciniai reikalavimai (nurodomi 
prekių minimalūs techniniai rodikliai ir 
reikalaujami parametrai) 



 

 

1 Dujos  Suskystintas azotas (N2) 

2 Sudėtis, grynumas Ne mažiau 99,99 % N2 

3  Užpildymas 
Pildoma į pirkėjo pateiktus 17 – 25 kg talpos 
Diuaro indus 

 

25 lentelė. Transportas suskystinto azoto pristatymui techniniai ir funkciniai reikalavimai 

Eil. 
Nr. 

Parametro pavadinimas 
Techniniai ir funkciniai reikalavimai (nurodomi 
prekių minimalūs techniniai rodikliai ir 
reikalaujami parametrai) 

1 Paslauga  
Tuščių pirkėjo talpų-diuarų paėmimas ir pilnų 
pristatymas pirkėjui 

2 Mato vienetas 
Reisas (vienu reisu laikoma atvykimas pas pirkėją 
nurodytu ardresu ir grįžimas atgal) 

3  Diuarų talpų pristatymo vieta 

Aplinkos apsaugos agentūra 

Aplinkos tyrimų departamentas,   

A. Goštauto g. 9, Vilnius 

3 aukštas 

  

Aplinkos apsaugos agentūra  

Aplinkos tyrimų departamentas,  

Rudnios g. 6, Vilnius 

5 aukštas (yra liftas) 

4 Kiti reikalavimai 

Turi būti suteikta galimybė dalį tuščių Diuaro talpų 
laikyti pas tiekėją (užsakius suskystintą azotą, 
tiekėjas užpildo saugomas Diuaro talpas, jas 
pristato pirkėjui ir paima saugojimui tuščias Diuaro 
talpas iki kito užsakymo)  

 

26 lentelė. SPEC dujų baliono nuoma techniniai ir funkciniai reikalavimai 

Eil. 
Nr. 

Parametro pavadinimas Techniniai ir funkciniai reikalavimai (nurodomi 
prekių minimalūs techniniai rodikliai ir 



 

 

reikalaujami parametrai) 

1 

Turi būti perduodamas konkretus 
dujų balionas panaudai, ne 
trumpesniam nei vienerių metų 
laikotarpiui nuo baliono 
pristatymo datos. 

Būtina 

2 
Turi būti taikomas fiksuotas 
mokestis vienam spec. dujų 
balionui nepriklausomai nuo tūrio. 

Būtina 

 

27 lentelė. EURO dujų baliono nuoma techniniai ir funkciniai reikalavimai 

Eil. 
Nr. 

Parametro pavadinimas 
Techniniai ir funkciniai reikalavimai (nurodomi 
prekių minimalūs techniniai rodikliai ir 
reikalaujami parametrai) 

1 

Turi būti perduodamas konkretus 
dujų balionas panaudai, ne 
trumpesniam nei vienerių metų 
laikotarpiui nuo baliono 
pristatymo datos. 

Būtina 

2 
Turi būti taikomas fiksuotas 
mokestis vienam spec. dujų 
balionui nepriklausomai nuo tūrio. 

Būtina 

 

Pastabos, papildomi reikalavimai: 

1. Į pasiūlyme pateikiamą dujų bei dujų mišinių kainą (išskyrus 23 p. Suskystintas azotas) turi 
būti įskaičiuota balionų pristatymo kaina Vilniaus ir Klaipėdos mieste. 

2. Dujų balionų sriegiai gali būti kitokie, jei su balionu pateikiami prie baliono sriegio 
prijungiami specialūs adapteriai su aukščiau nurodyto tipo sriegiu kitame adapterio gale.  

3.Prekių specifikacijoje nurodytas prekių kiekis yra orientacinis. Prekių kiekis gali būti didesnis 
arba mažesnis, atsižvelgiant į pirkėjo poreikius: 

- jeigu, nepasibaigus sutarties terminui, Pirkėjo poreikiai viršytų sutartyje numatytą orientacinį 
prekių kiekį, tiekėjui sutinkant, jie turi būti tenkinami šios sutarties sąlygomis. 

 - jeigu užsakomų prekių kiekis viršytų numatytą orientacinį kiekį daugiau kaip 30 procentų, 
tiekėjas gali nutraukti sutartį, apie tai Pirkėją įspėjęs raštu prieš 60 dienų.  



 

 

 - Pardavėjas negali reikalauti Pirkėjo nupirkti viso numatyto orientacinio prekių kiekio. 

4. Pirkimo sutarties vykdymo metu, atsiradus kitų sutartyje nenurodytų dujų poreikiui, jos gali būti 
perkamos iš tiekėjo, su kuriuo sudaryta sutartis, atlikus viešojo pirkimo procedūras pagal Aplinkos 
apsaugos agentūros supaprastintas viešųjų pirkimų taisykles (patvirtintos Aplinkos apsaugos agentūros 
direktoriaus 2010 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. AV-174, kartu su 2012 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. AV-
265 pakeitimu, kartu su 2012 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. AV-272 pakeitimu) pagal pirkimo dieną 
tiekėjo patvirtintą galiojantį prekių bei paslaugų kainoraštį.  

5. Prekių pristatymo terminai: 

-  1-3 poz. per 1 darbo dieną, užsakymą pateikus iki 12 val. Pirkėjui užsakymą pateikus po 12 val. 
Laikoma, jog užsakymas gautas po to einančią darbo dieną. 

-  4-11, 22 poz. per 2-4 savaites nuo užsakymo pateikimo dienos. 

-  12-21 poz. per 6-12 savaičių nuo užsakymo pateikimo dienos. 

-  23 poz. per 2 darbo dienas, užsakymą pateikus iki 12 val. Pirkėjui užsakymą pateikus po 12 val. 
laikoma, jog užsakymas gautas po to einančią darbo dieną. 

Esant galimybei Pardavėjas prekes gali pristatyti ir anksčiau. Iškilus būtinybei pateikti prekes 
nedelsiant, šią galimybę Pirkėjas derina su Pardavėju kiekvienu konkrečiu atveju. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Supaprastinto atviro konkurso sąlygų 
3 priedas 

 
       PATVIRTINTA 
       Lietuvos Respublikos ūkio ministro  

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

 
      

(Tiekėjo pavadinimas) 

 
TIEK ĖJO (JURIDINIO ASMENS, KITOS ORGANIZACIJOS AR JO (JO S) PADALINIO) 

SĄŽININGUMO DEKLARACIJA  
 
 

      
(Data, numeris) 

 
      
(Vieta) 

 
            

Aš, 
      

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

(atstovaujantis) 
      

(tiekėjo pavadinimas) 
(toliau – ūkio subjektas), kuris (-i) dalyvauja perkančiosios organizacijos atliekamame viešajame 
pirkime, tvirtinu, kad mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas: 

1. nedavė ir neketina duoti perkančiosios organizacijos Viešojo pirkimo komisijos nariams, 
ekspertams, perkančiosios organizacijos (įgaliotosios organizacijos) vadovams, valstybės 
tarnautojams (darbuotojams) ar kitų tiekėjų atstovams pinigų, dovanų, nesuteikė ir neketina suteikti 
jokių paslaugų ar kitokio atlygio už sudarytas ar nesudarytas sąlygas, susijusias su palankiais 
veiksmais laimėti viešąjį pirkimą; 

2. nedalyvauja Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 30-856) 
5 straipsnyje nurodytuose draudžiamuose susitarimuose ir susitarimuose, pažeidžiančiuose Lietuvos 
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) 3 straipsnyje ar 
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo (Žin., 2011, 
Nr. 85-4135) 6 straipsnyje nurodytus principus; 

3. šiame viešajame pirkime veikia nepriklausomai ir jeigu vienas ar keli ūkio subjektai, su 
kuriais mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas yra susijęs Lietuvos Respublikos 
konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 12 dalyje nustatytais būdais, dalyvauja tame pačiame viešajame 
pirkime ir pateikia savarankišką (-us) pasiūlymą (-us), jie laikytini mano vadovaujamo 
(atstovaujamo) ūkio subjekto konkurentais; 

4. perkančiosios organizacijos prašymu per jos nustatytą terminą pateiks ūkio subjektų, su 
kuriais mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas yra susijęs Lietuvos Respublikos 



 

 

konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 12 dalyje nustatytais būdais, sąrašą. 

Man žinoma, kad jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, mano vadovaujamas 
(atstovaujamas) ūkio subjektas atsakys įstatymų nustatyta tvarka.  

 
 

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

 
PASTABA. Teikdami Tiekėjo sąžiningumo deklaraciją įsitikinkite, kad teikiate aktualios redakcijos formą 
(aktualią formą galima rasti Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainės www.vpt.lt skyriaus „Teisinė 
informacija“ dalyje „Dokumentų formos“). Tiekėjo sąžiningumo deklaracijos forma negali būti keičiama. 
Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildo kiekvienas ūkio subjektas 
atskirai. 



 

 

PATVIRTINTA 
         Lietuvos Respublikos ūkio ministro  

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

 
      

(Tiekėjo vardas, pavardė) 
 

TIEK ĖJO (FIZINIO ASMENS) SĄŽININGUMO DEKLARACIJA  
 
 

      
(Data) 

 
      

(Vieta) 
 

             
Aš, 

      

(tiekėjo vardas, pavardė) 
dalyvaujantis perkančiosios organizacijos atliekamame viešajame pirkime, tvirtinu, kad: 

1. nedaviau ir neketinu duoti perkančiosios organizacijos Viešojo pirkimo komisijos 
nariams, ekspertams, perkančiosios organizacijos (įgaliotosios organizacijos) vadovams, valstybės 
tarnautojams (darbuotojams) ar kitų tiekėjų atstovams pinigų, dovanų, nesuteikiau ir neketinu 
suteikti jokių paslaugų ar kitokio atlygio už sudarytas ar nesudarytas sąlygas, susijusias su 
palankiais veiksmais laimėti viešąjį pirkimą; 

2. nedalyvauju Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 30-856) 
5 straipsnyje nurodytuose draudžiamuose susitarimuose ir susitarimuose, pažeidžiančiuose Lietuvos 
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) 3 straipsnyje ar 
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo (Žin., 2011, 
Nr. 85-4135) 6 straipsnyje nurodytus principus; 

3. šiame viešajame pirkime veikiu nepriklausomai ir jeigu vienas ar keli ūkio subjektai, su 
kuriais esu susijęs Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 12 dalyje nustatytais 
būdais, dalyvauja tame pačiame viešajame pirkime ir pateikia savarankišką (-us) pasiūlymą (-us), jie 
laikytini mano konkurentais; 

4. perkančiosios organizacijos prašymu per jos nustatytą terminą pateiksiu ūkio subjektų, su 
kuriais esu susijęs Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 12 dalyje nustatytais 
būdais, sąrašą. 

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

 
         

 (Parašas)  (Vardas, pavardė) 

 
PASTABA. Teikdami Tiekėjo sąžiningumo deklaraciją įsitikinkite, kad teikiate aktualios redakcijos formą (aktualią 
formą galima rasti Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainės www.vpt.lt skyriaus „Teisinė informacija“ dalyje 
„Dokumentų formos“). Tiekėjo sąžiningumo deklaracijos forma negali būti keičiama. Jeigu viešajame pirkime 
dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildo kiekvienas ūkio subjektas atskirai. 



 

 

Supaprastinto atviro konkurso sąlygų  
4 priedas 

(Tiekėjo deklaracijos formos pavyzdys) 
 

Herbas arba prekių ženklas 
 

(Tiekėjo pavadinimas) 
 

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir 
saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio 

mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas) 
 

__________________________ 
(Adresatas (perkančioji organizacija)) 

 
TIEK ĖJO DEKLARACIJA  
_____________ Nr.______ 

 (Data) 
_____________ 
(Sudarymo vieta) 

1. Aš, ______________________________________________________________ , 
(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė) 

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

                                                                                (Tiekėjo pavadinimas) 
dalyvaujantis (-i) 
______________________________________________________________ 

(Perkančiosios organizacijos pavadinimas) 
atliekamame _________________________________________________________________ 

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris, pirkimo būdas) 
___________________________________________________________________________ , 
skelbtame 
___________________________________________________________________________ , 

(Leidinio pavadinimas, kuriame paskelbtas skelbimas apie pirkimą, data ir numeris) 
 

nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, taip pat nėra 
padaręs rimto profesinio pažeidimo (konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, 
aplinkosaugos teisės aktų pažeidimo), už kurį tiekėjui (fiziniam asmeniui) yra paskirta 
administracinė nuobauda arba tiekėjui (juridiniam asmeniui) – ekonominė sankcija, nustatyta 
Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo 
dienos praėjo mažiau kaip vieni metai, o už Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 
5 straipsnio pažeidimą tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, yra paskirta ekonominė sankcija, kai nuo 
sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip treji metai. 

2.  Man žinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 1 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)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

(Tiekėjo deklaracijos formos  pavyzdys, skirtas atvejams, kai vietoj kvalifikacij ą patvirtinan čių 
dokumentų reikalaujama pateikti minimali ų kvalifikacijos reikalavim ų atitikties deklaracij ą) 

 

Herbas arba prekių ženklas 

 

 (Tiekėjo pavadinimas) 

 

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi 
duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei 

juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas) 

 

__________________________ 

(Adresatas (perkančiosios organizacijos pavadinimas)) 

 

MINIMALI Ų KVALIFIKACIJOS REIKALAVIM Ų ATITIKTIES DEKLARACIJA 

 
___________ Nr.______ 
      (Data) 

_____________ 
(Sudarymo vieta) 

 
Aš, ___________________________________________________________________ , 
(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė) 

tvirtinu, kad mano vadovaujamo (-os) (atstovaujamo (-os))_______________________________ , 
                                                                                                                        (Tiekėjo pavadinimas) 

dalyvaujančio (-ios) ______________________________________________________________ 
(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) 
kvalifikacijos duomenys* yra tokie (tiekėjas nurodo atitikimą nurodytiems kvalifikacijos reikalavimams 
pažymėdamas stulpeliuose „Taip“ arba „Ne“):  
   

Supaprastinto atviro konkurso sąlygų 
5 priedas 

  



 

 

Nr. Bendrieji reikalavimai: Taip Ne 

1. Tiekėjas (fizinis asmuo) ar tiekėjo (juridinio asmens) vadovas ar ūkinės 
bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu 
sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), 
turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, 
neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), 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 tiekėjo iš kitos valstybės nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo 
nuosprendis už 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo 
tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės 
aktuose apibrėžtus nusikaltimus. 

  

2. Pagal šalies, kurioje tiekėjas yra registruotas, įstatymus, jis: 
1) nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais nėra sudaręs taikos sutartį 

(dalyvio ir kreditorių susitarimą tęsti tiekėjo veiklą, kai tiekėjas prisiima tam 
tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, 
sumažinti ar jų atsisakyti), sustabdęs ar apribojęs savo veiklą arba jo padėtis 
pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši; 

 
2) nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba bankroto procesas nėra 

vykdomas ne teismo tvarka, nėra inicijuotos priverstinio likvidavimo ar 
susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam nėra vykdomos analogiškos 
procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus. 

 

  

3. Tiekėjas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo (profesinės etikos pažeidimas,  
kai nuo tiekėjo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento 
praėjo mažiau kaip vieni metai, arba kaip, konkurencijos, darbo, darbuotojų 
saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimo), už kurį tiekėjui 
(fiziniam asmeniui) yra paskirta administracinė nuobauda, arba tiekėjui 
(juridiniam asmeniui) – ekonominė sankcija, numatyta Lietuvos Respublikos 
įstatymuose, ir nuo sprendimo, kuriuo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos 
praėjo mažiau kaip vieneri metai . Jeigu pirkime dalyvaujantis tiekėjas, kuris 
yra juridinis asmuo, pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 
straipsnį, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas profesiniu, jeigu nuo 
sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytą 
ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. 

  

4. Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu pagal 
šalies, kurioje jis registruotas, ar Lietuvos Respublikos įstatymus. 
 

  



 

 

5. Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų 
mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar Lietuvos Respublikos 
įstatymus. 
 

  

 Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo 
reikalavimai 

  

6.  Tiekėjas per pastaruosius 3 metus (2011-2013 m.m.) arba per laiką nuo tiekėjo 
įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdo veiklą mažiau nei 3 metus) turi būti 
įvykdęs bent vieną dujų ir dujų balionų nuomos pirkimo pardavimo sutartį, 
kurios vertė yra ne mažiau kaip 100.000 litų su PVM.  

  

Pastaba. Nurodytų reikalavimų reikšmės aiškinamos pagal pirkimo dokumentuose nustatytas sąlygas. 

Man žinoma, kad, jeigu perkančioji organizacija nustatytų, kad pateikti duomenys yra neteisingi, 
pateiktas pasiūlymas bus nenagrinėjamas ir atmestas.  

Jei pagal vertinimo rezultatus pasiūlymas galės būti pripažintas laimėjusiu (iki pasiūlymų eilės 
nustatymo), pateiksiu perkančiosios organizacijos nurodytus atitiktį minimaliems kvalifikacijos 
reikalavimams patvirtinančius dokumentus.  

 

      

(Tiekėjo arba jo įgalioto 
asmens pareigų pavadinimas) 

 (Parašas)  (Vardas ir pavardė)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


