PATVIRTINTA
Šiaulių miesto savivaldybės
vaikų globos namų direktoriaus
2017 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. V-69

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VAIKŲ GLOBOS NAMAI
MAŽOS VERTĖS PIRKIMO, VYKDOMO CVP IS PRIEMONĖMIS, SĄLYGOS
AUTOMOBILINIŲ DEGALŲ PIRKIMAS DEGALINĖSE

1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namai (toliau – Perkančioji organizacija), kviečia
dalyvauti automobilių degalų ir kai kurių auto prekių pirkime.
1.2. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (Žin., 1996,
Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) (toliau vadinama – Viešųjų pirkimų įstatymas), Perkančiosios
organizacijos patvirtintomis ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS)
paskelbtomis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis, (toliau – Taisyklės), Lietuvos Respublikos
civiliniu kodeksu (Žin., 2000, Nr. 74-2262) (toliau – Civilinis kodeksas), kitais viešuosius pirkimus
reglamentuojančiais teisės aktais bei apklausos sąlygomis.
1.3. Vartojamos pagrindinės sąvokos apibrėžtos Viešųjų pirkimų įstatyme ir Taisyklėse.
1.4. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio
pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų.
1.5. Perkančioji organizacija nėra pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtoja.
1.6. Perkančiosios organizacijos kontaktinis asmuo dėl pirkimo yra Asta Katkienė, tel. 861631508.
Bet kokia informacija, pirkimo sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas Perkančiosios organizacijos
ir teikėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS.
2. PIRKIMO OBJEKTAS
2.1. Pirkimo objektas – degalai: benzinas A-95 (be švino) (BVPŽ kodas 09132100-4), dyzelinis
kuras (BVPŽ kodas 09134200-9), dujos (BVPŽ kodas 09133000-0) vadinami toliau – (degalai) ir
kai kurių auto prekių pirkimas.
2.2. Perkamų degalų kiekis: benzinas A-95 (be švino) - 480 litrų, dyzelinas -2730 litrų, dujų - 4680
litrų. Perkamas kuro kiekis gali keistis. Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti visą
numatomą degalų kiekį nurodytų šių pirkimo sąlygų 1 priede. Kuro kiekiai gali keistis
priklausomai nuo Perkančiosios organizacijos poreikio, t. y. mažėti/didėti iki 30 proc. nuo nurodyto
kiekio.
2.3. Tiekėjas parduoda benziną, dyzeliną ir dujas fiksuojant įsigyjamų prekių kiekį ir kainą kreditine
kortele.
2.4. Pirkimas į atskiras pirkimo objekto dalis neskaidomas, pasiūlymas turi būti pateiktas visai
pirkimo apimčiai.
2.5. Tiekėjas privalo nemokamai išduoti Perkančiajai organizacijai 1 kortelę, visoms kuro rūšims.
2.6. Tiekėjas kiekvieną mėnesį turės pateikti (el.būdu) suderintos formos ataskaitą apie kortelę,
ataskaitoje turės būti nurodyta kuro pavadinimas, kiekis, data, kaina ir suma.
2.7. Tiekėjas išduoda naują ir keičia susidėvėjusią kortelę nemokamai.
2.8. Degalai turi būti parduodami bet kuriuo paros metu darbo, nedarbo bei švenčių dienomis.
2.9. Tiekėjas suteikia nuolaidą kiekvienam litrui degalų nuo jų mažmeninės kainos.

2.10. Tiekėjas sutarties vykdymui gali pasitelkti kitus ūkio subjektus (subtiekėjus/subteikėjus). Jei
numatoma pasitelkti subtiekėjus, Tiekėjas turi nurodyti kokius subtiekėjus pirkimo sutarties
vykdymui pasitelks. Subtiekėjų kvalifikacija netikrinama. Jei Tiekėjas pasiūlyme nurodė, kad,
vykdant pirkimo sutartį, bus pasitelkiami subtiekėjai/subteikėjai, tokiu atveju pirkimo sutartyje
nurodomi šie subtiekėjai/subteikėjai. Sutartyje nurodytus subtiekėjai/subteikėjus galima keisti raštu
informavus apie tai Perkančiąją organizaciją ir gavus jos raštišką sutikimą. Tiekėjas bet kokiu
atveju atsako už visus pagal pirkimo sutartį prisiimtus įsipareigojimus, nepaisant to, ar jiems
vykdyti bus pasitelkiami tretieji asmenys.
2.11. Tiekėjas arba jo pasirinkti subtiekėjai privalo turėti degalines ir prekiauti degalais visuose
Lietuvos miestuose.
2.12. Sutarties terminas – sutartis sudaroma 24 (dvidešimt keturiems) mėnesiams nuo sutarties
pasirašymo dienos, su galimybe sutartį pratęsti dar 1 karą 12 mėnesių.
2.13. Pasiūlymas turi būti pateiktas visai pirkimo apimčiai.
2.14. Alternatyvių pasiūlymų teikti negalima. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo
pasiūlymas bus atmestas.
3. REIKALAVIMAI TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJAI
3.1 Reikalavimai Tiekėjų kvalifikacijai nustatomi tam, kad įsitikinti ar Tiekėjas yra
kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti būsimos pirkimo sutarties sąlygas.
3.2. Tiekėjams keliami šie bendrieji kvalifikacijos reikalavimai: 1 lentelė
Kvalifikacijos reikalavimai
Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai
Eil.
Nr.
1. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių
juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis
narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens
vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar
kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę
surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus,
neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo, dėl tiekėjo
(juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo
priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis
už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo
organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą,
tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą,
kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne
pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą,
mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie
pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos,
ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu
būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu
būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, ir dėl kitų
valstybių tiekėjų nėra priimtas ir įsiteisėjęs
apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2004 m. kovo 31
d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos
2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų
pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45
straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos
teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus.
2. Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su
mokesčių mokėjimu

departamento prie Vidaus reikalų ministerijos išduota
pažyma, arba VĮ Registrų centro išduotas dokumentas,
patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų
tvarkomus duomenis, ar šalies, kurioje kandidatas ar
dalyvis registruotas, atitinkamų institucijų dokumentas,
išduotas ne anksčiau kaip 90 dienų iki pasiūlymų
pateikimo termino pabaigos.
Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos CVP IS
priemonėmis.

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos arba VĮ Registrų
centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta
tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius
kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis,
išduotas ne anksčiau kaip 90 kalendorinių dienų iki
pasiūlymų pateikimo termino.
Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos CVP IS
priemonėmis.

3. Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos
socialinio draudimo įmokų mokėjimu

teritorinių skyrių arba VĮ Registrų centro Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas
dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų
institucijų tvarkomus duomenis, išduotas ne anksčiau
kaip 90 kalendorinių dienų iki pasiūlymų pateikimo
termino.
Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos CVP IS
priemonėmis.

4. Tiekėjas turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo Pateikti Tiekėjo (juridinio asmens) įstatus, licenciją
sutarčiai įvykdyti.

verstis mažmenine prekyba kuru iš degalinių kopiją
arba kitus dokumentus, patvirtinančius tiekėjo teisę
verstis atitinkama veikla.
Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos CVP IS
priemonėmis.

5. Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais . Pateikti:
sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo 1)Valstybės įmonės Registrų centro arba atitinkamos
veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas
registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra (originalas
arba
tinkamai
patvirtinta
kopija),
iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra patvirtinantis,
kad
tiekėjas
nėra
bankrutavęs,
vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra likviduojamas, jam nėra iškelta restruktūrizavimo,
inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su bankroto byla ar vykdomas bankroto procesas ne teismo
kreditoriais procedūros arba jam nėra vykdomos tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros
analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis ar susitarimo su kreditoriais, arba išrašas iš teismo
registruotas, įstatymus.
sprendimo, išduotas ne anksčiau kaip prieš 60 dienų iki
pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas
išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis
nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra
priimtinas;
2) Tiekėjo deklaracija, 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 (pirkimo sąlygų 2 priedas).
Tuo atveju, jeigu yra galimybė šiuos duomenis
Perkančiajai organizacijai gauti neatlygintinai iš registrų
ir valstybės ir/ar kitų informacinių sistemų, Tiekėjas turi
pateikti aiškią prieigą (nuorodą) prie šių sistemų, kur
Perkančioji organizacija galėtų patikrinti prašomą
informaciją apie tiekėją.
Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos CVP IS
priemonėmis.

4. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS
4.1. Pateikdamas pasiūlymą, teikėjas sutinka su šiomis apklausos sąlygomis ir patvirtina, kad jo
pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties
įvykdymui.
4.2. Pasiūlymai teikiami tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS. Pasiūlymai,
teikiami popierinėje laikmenoje, jei tokie būtų pateikti, bus grąžinami neatplėšti tiekėjui (kurjeriui)
ar grąžinami registruotu laišku ir vokuose nebus priimami ir vertinami. Pasiūlymus gali teikti tik

CVP IS registruoti tiekėjai. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2017 m. balandžio 7 d. 13 val. 00
min., (Lietuvos Respublikos laiku) tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS.
4.3. Teikėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba. Jei atitinkami
dokumentai yra išduoti kita kalba, turi būti pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą.
4.4. Pasiūlymą sudaro dokumentų elektroninėje formoje visuma:
4.4.1. užpildyta ir pasirašyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių pirkimo sąlygų 1 priedą;
4.4.2. kita pirkimo sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai (1 lentelė).
4.5. Tiekėjo siūlomi degalai privalo atitikti Lietuvos Respublikoje vartojamų naftos produktų
privalomuosius kokybės rodiklių reikalavimus, kurie patvirtinti Lietuvos Respublikos energetikos
ministro, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro
2010 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr.1-348/D1-1014/3-742 „Dėl Lietuvos Respublikoje vartojamų
naftos produktų, biodegalų ir skystojo kuro privalomųjų kokybės rodiklių patvirtinimo“ (su
vėlesniais papildymais ir pakeitimais).
4.6. Perkamo objekto techniniai reikalavimai turi atitikti galiojančius degalų standartus Lietuvos
Respublikoje: dyzelinas turi atitikti LST EN 590:2009+A1:2010 (arba lygiavertį), benzinas A-95
atitikti LST EN 228:2013 (arba lygiavertį) standartus.
4.7. Teikėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą.
4.8. Teikiamų degalų įkainiai turi būti pateikiami visoms pirkimo pozicijoms 1-3 (pirkimo sąlygų 1
priedas).
4.9. Teikėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Teikėjui pateikus alternatyvų
pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.
4.10. Teikėjai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali.
Perkančioji organizacija, viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija), jos nariai ar ekspertai ir kiti
asmenys negali atskleisti teikėjo pateiktos informacijos, kurią teikėjas nurodė kaip konfidencialią.
Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti teikėjo
nurodoma kaip konfidenciali. Teikėjų reikalavimu Perkančioji organizacija turi juos supažindinti su
kitų dalyvių pasiūlymais, išskyrus tą informaciją, kurią dalyviai nurodė kaip konfidencialią.
4.11 Pasiūlyme tiekėjas privalo pateikti vidutinę kainą 2017-03-29, 2017-03-30 ir 2017-03-31
dienų tiekėjo siūlomos degalinės 95 markės benzino (be švino), dyzelino ir dujų vieno litro kaina
Eur/l be PVM (pirkimo sąlygų 1 priedas).
4.12. Pasiūlyme nurodoma degalų kaina pateikiama eurais, turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip,
kaip nurodyta šių pirkimo sąlygų 1 priede. Į degalų kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos
tiekėjo išlaidos. Degalų kainos su PVM pateikiamos suapvalintos pagal aritmetikos taisykles iki
šimtųjų, t.y. du skaičiai po kablelio.
4.11. Pasiūlyme turi būti nurodytas jo galiojimo terminas. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 30
dienų.
5. PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS
5.1. Pirkimo sąlygos gali būti paaiškinamos, patikslinamos teikėjų iniciatyva, CVP IS
priemonėmis. Prašymai paaiškinti pirkimo sąlygas gali būti pateikiami Perkančiajai organizacijai
ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Teikėjai turėtų būti
aktyvūs ir pateikti klausimus ar paprašyti paaiškinti pirkimo sąlygas iš karto jas išanalizavę,
atsižvelgdami į tai, kad, pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, pasiūlymo turinio keisti nebus
galima. Į laiku gautą tiekėjo prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas Perkančioji organizacija atsako ne
vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos. Perkančioji organizacija, atsakydama tiekėjui,
kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, kuriems yra pateikusi pirkimo dokumentus,
bet nenurodo, kuris tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti apklausos sąlygas.
5.2. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva
paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas.
5.3. Perkančioji organizacija nerengs susitikimų su teikėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų.
6. SUSIPAŽINIMO SU GAUTAIS PASIŪLYMAIS PROCEDŪROS

6.1. Susipažinimo su gautais elektroninėmis priemonėmis naudojant CVP IS pasiūlymais
procedūra įvyks, 2017 m. balandžio 7 d. 13 val. 00 min. Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos
namuose, K. Korsako g. 61, Šiauliuose.
6.2. Susipažinimo su gautais pasiūlymais procedūroje teikėjai nedalyvauja.
7. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS
7.1. Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Perkančiajai organizacijai paprašius, teikėjai
privalo per nurodytą terminą elektroninėmis priemonėmis naudojant CVP IS, pateikti
papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės,
7.2. Jeigu pateiktame pasiūlyme Perkančioji organizacija randa pasiūlyme nurodytos kainos
apskaičiavimo klaidų, ji privalo elektroninėmis priemonėmis naudojant CVP IS paprašyti teikėjų
per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant susipažinimo
su gautais pasiūlymais procedūros metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas
aritmetines klaidas, teikėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą
naujomis dalimis.
7.3. Teikėjo pasiūlymo turinio paaiškinimai, pasiūlyme nurodytų aritmetinių klaidų pataisymai
siunčiami Perkančiajai organizacijai elektroninėmis priemonėmis naudojant CVP IS.
7.4. Pasiūlymas atmetamas, jeigu:
7.4.1. pasiūlymas neatitiko pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų (teikėjo pateiktas
pasiūlymas neatitiko Perkančiosios organizacijos pateiktos formos ir pan.);
7.4.2. teikėjas per Perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų
ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo;
7.4.3. visų teikėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per
didelės, Perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos.
8. SPRENDIMAS DĖL PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMO
8.1. Perkančiosios organizacijos pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.
8.2. Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Perkančioji organizacija
nustato pasiūlymų eilę ir laimėjusį pasiūlymą bei priima sprendimą sudaryti pirkimo sutartį.
Pasiūlymai šioje eilėje surašomi kainos didėjimo tvarka. Pasiūlymų eilė nenustatoma, jei buvo
gautas tik vienas pasiūlymas. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra vienodos, nustatant pasiūlymų eilę
pirmesnis į šią eilę įrašomas teikėjas, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai.
8.3. Suinteresuotiems dalyviams ne vėliau kaip per 5 darbo dienas elektroninėmis
priemonėmis naudojant CVP IS pranešama apie priimtą sprendimą sudaryti pirkimo sutartį ir
nurodoma nustatyta pasiūlymų eilė, laimėjęs pasiūlymas. Jei bus nuspręsta nesudaryti pirkimo
sutarties, minėtame pranešime nurodomos tokio sprendimo priežastys.
8.4. Perkančioji organizacija sudaryti pirkimo sutartį siūlo tam dalyviui, kurio pasiūlymas
pripažintas laimėjusiu. Dalyvis sudaryti pirkimo sutarties kviečiamas elektroninėmis priemonėmis
naudojant CVP IS. Pirkimą laimėjęs dalyvis privalo pasirašyti pirkimo sutartį per perkančiosios
organizacijos nurodytą terminą.
8.5. Sudarant pirkimo sutartį, joje negali būti keičiama laimėjusio teikėjo pasiūlymo kaina ir
pirkimo dokumentuose bei pasiūlyme nustatytos pirkimo sąlygos.
8.6. Jeigu teikėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, elektroninėmis
priemonėmis naudojant CVP IS atsisako ją sudaryti arba iki Perkančiosios organizacijos nurodyto
laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, arba atsisako sudaryti pirkimo sutartį pirkimo dokumentuose
nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju Perkančioji
organizacija siūlo sudaryti pirkimo sutartį teikėjui, kurio pasiūlymas pagal patvirtintą pasiūlymų eilę yra
pirmas po teikėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.
9. PRETENZIJŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA
9.1. Ginčai nagrinėjami Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje nustatyta tvarka.

10. INFORMAVIMAS APIE PIRKIMO PROCEDŪROS REZULTATUS
10.1. Perkančioji organizacija, gavusi elektroninėmis priemonėmis naudojant CVP IS dalyvio
prašymą, turi nedelsdama, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo prašymo gavimo dienos, nurodyti:
10.1.1. dalyviui, kurio pasiūlymas nebuvo atmestas, – laimėjusio pasiūlymo charakteristikas
ir santykinius pranašumus, dėl kurių šis pasiūlymas buvo pripažintas geriausiu, taip pat šį pasiūlymą
pateikusio dalyvio pavadinimus;
10.1.2. dalyviui, kurio pasiūlymas buvo atmestas, pasiūlymo atmetimo priežastis, taip pat
priežastis, dėl kurių priimtas sprendimas dėl nelygiavertiškumo arba sprendimas, kad paslaugos
neatitinka rezultatų apibūdinimo ar funkcinių reikalavimų.
10.2. Perkančioji organizacija pirkimo sąlygų 9.1 punkte nurodytu atveju negali teikti informacijos,
jei jos atskleidimas prieštarauja teisės aktams, kenkia visuomenės interesams, teisėtiems teikėjų
komerciniams interesams arba trukdo užtikrinti sąžiningą konkurenciją, taip pat neteikiama tokia
informacija, kurią teikėjas nurodė kaip konfidencialią.
11. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS
11.1. Pirkimo sutartis negali būti sudaroma, kol nesibaigė Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyti
tiekėjų pretenzijų pateikimo ir ieškinio pareiškimo terminai, išskyrus atvejus, kai pasiūlymą pateikia
tik vienas tiekėjas.
11.2. Degalų pirkimo – pardavimo sutarties projektas pateikiamas pirkimo sąlygų 3 priede.
12. PIRKIMO PROCEDŪRŲ NUTRAUKIMAS
12.1. Perkančioji organizacija, bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti
pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių negalima buvo numatyti. Nutraukus pirkimo
procedūrą, Perkančioji organizacija apie tai praneša visiems dalyviams.
12.2. Perkančioji organizacija neatlygina dalyviams nuostolių, patirtų dėl pirkimo procedūrų
nutraukimo.

______________________

Pirkimo sąlygų 1 priedas

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VAIKŲ GLOBOS NAMAMS
PASIŪLYMAS
DĖL DEGALŲ PIRKIMO DEGALINĖSE
____________________
(Vieta)
____________
(Data)
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,
pareigos
Telefono/fakso numeris
El. pašto adresas
Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-us)
Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai)
Subtiekėjo (-ų) adresas (-ai)
Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis apklausos sąlygomis.
Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes
nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat
patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame susiję su jokia
kita šioje apklausoje dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi.
Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms, būsime pašalinti iš šio pirkimo ir
mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.
Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą.

1
1

2

2
A-95
benzinas
(be švino)
Dyzelinas

3
480

2730

201703-31
6

7

8

9

Viso kaina su
nuolaida,
Eur (be PVM)
(3x9)

201703-30
5

Kaina su nuolaida,
Eur/l (be PVM)
(7-8)

201703-29
4

Nuolaida,
Eur/l (be PVM)

Trijų dienų prekių
pardavimo vidutinė kaina
tiekėjo siūlomoje
degalinėje, (11:00 val. 12:00
val.), Eur/l (be PVM)

Trijų dienų kainų
vidurkis, Eur/l (be
PVM) (4+5+6) : 3

Preliminarus kiekis,
litrais

Prekės pavadinimas

Eil. Nr.

Mes siūlome šiuos automobilinius degalus:

10

3

Dujos

4680

Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM (skaičiais)
Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM (skaičiais)

Bendra pasiūlymo kaina su PVM________________________________________________Eur
(žodžiais)
Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo
priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Degalai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai :
Eil.
Nr.

Pateiktų dokumentų pavadinimas

Dokumento puslapių
skaičius

Pasiūlymas galioja .......... dienų.
Šiame pasiūlyme yra pateikta ir ši konfidenciali informacija (pildyti tuomet, jei bus pateikta
konfidenciali informacija. Teikėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis
(kaina) arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus):
Eil.
Nr.

Pateikto dokumento
pavadinimas

Pateikto dokumento puslapis (-iai).

______________________________________________________
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos, parašas)

Pirkimo sąlygų 2 priedas

(Tiekėjo pavadinimas)

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VAIKŲ GLOBOS NAMAMS
TIEKĖJO DEKLARACIJA
_____________ Nr.______
(Data)
_____________
(sudarymo vieta)
1. Aš, ______________________________________________________________ ,
(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)
tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a))_____________________________ ,
(Tiekėjo pavadinimas)
dalyvaujantis (-i) ______________________________________________________________
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
atliekamame _________________________________________________________________
(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris, pirkimo būdas)
___________________________________________________________________________ ,
skelbtame
___________________________________________________________________________ ,
(Leidinio pavadinimas, kuriame paskelbtas skelbimas apie pirkimą, data ir numeris)
nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia
priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, 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 trys 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. 842000; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179; 2009, Nr. 93-3986; 2010, Nr. 25-1174; 2011, Nr.2-36;
2012, Nr. 39-192) pateiktas pasiūlymas bus atmestas.
3. Tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta
tvarka.
4. Jeigu mažos vertės pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildo kiekvienas
ūkio subjektas.

(Deklaraciją sudariusio asmens
pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

