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1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Perkančioji organizacija – UAB „Vilniaus viešasis transportas“, Žolyno g. 15, LT-10209 Vilnius, įmonės
kodas 302683277 (toliau – Perkančioji organizacija). Perkančioji organizacija yra pridėtinės vertės mokesčio
(toliau – PVM) mokėtoja – PVM mokėtojo kodas LT100006468313.
1.2. Viešasis pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau –
Viešųjų pirkimų įstatymas), Perkančiosios organizacijos generalinio direktoriaus 2016 m. birželio 30 d.
įsakymu Nr. V-89(1.12) patvirtintomis supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis su vėlesniais pakeitimais
(toliau – Taisyklės), paskelbtomis Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) bei
Perkančiosios organizacijos tinklalapyje (www.vilniausviesasistransportas.lt), Lietuvos Respublikos civiliniu
kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei šiomis
pirkimo sąlygomis. Pagrindinės Vartojamos sąvokos apibrėžtos Viešųjų pirkimų įstatyme ir Taisyklėse.
1.3. Viešąjį pirkimą mažos vertės skelbiamos apklausos būdu (toliau – pirkimas) atlieka Perkančiosios
organizacijos Pirkimų skyriaus viršininko pavaduotojas pirkimams Gaudenis Sadaunykas , Žolyno g. 15, LT10209 Vilnius, 208 kab., tel. (8 5) 239 4736, faksas (8 5) 239 4749, el. paštas
gaudenis.sadaunykas@vilniausvt.lt. (toliau – Pirkimų organizatorius).
1.4. Pirkimo tikslas – mažos vertės pirkimo skelbiamos apklausos būdu parinkti tiekėją, kuris pagal sudarytą
viešojo pirkimo-pardavimo sutartį (toliau – paslaugų pirkimo sutartis) Perkančiajai organizacijai teiktų viešojo
fiksuoto telefono ryšio paslaugas (BVPŽ kodas 64211000-8 „Viešojo telefono ryšio paslaugos“, 5
paslaugų kategorija).
1.5. Skelbimas apie pirkimą buvo paskelbtas CVP IS adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt. Pirkimo
dokumentai (pirkimo sąlygos, jų paaiškinimai, patikslinimai, papildymai, pakeitimai) kartu su skelbimu apie
pirkimą skelbiami CVP IS (https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/). Pirkimo sąlygos papildomai skelbiamos
Perkančiosios organizacijos interneto svetainėje adresu www.vilniausviesasistransportas.lt. Išankstinis
pirkimas paskelbtas nebuvo.
1.6. Perkančioji organizacija neteikia tiekėjams pirkimo dokumentų popierinio varianto. Tiekėjai turėtų
atidžiai stebėti CPV IS talpinamus pirkimo dokumentų paaiškinimus bei papildymus.
1.7. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo,
proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų. Priimant sprendimus dėl pirkimo
sąlygų vadovaujamasi racionalumo principu.
1.8. Pirkime gali dalyvauti kiekvienas ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis
juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė – galintis pasiūlyti ar siūlantis
prekes, paslaugas ar darbus (toliau – tiekėjas, dalyvis).
1.9. Pateikdamas pasiūlymą, tiekėjas tuo pačiu patvirtina, kad sutinka su pirkimo sąlygomis ir pirkimo
dokumentuose nustatytais reikalavimais.
1.10. Bet kokia informacija, pirkimo sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas Perkančiosios organizacijos ir
tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis, o pranešimus per CVP IS gaus
tik tie tiekėjo atstovai, kurie priėmė CVP IS kvietimą arba yra priskirti prie CVP IS pirkimo.
1.11. Tiesioginį ryšį su tiekėjais palaiko Pirkimų organizatorius.
2. PIRKIMO OBJEKTAS IR REIKALAVIMAI PASIŪLYMO TURINIUI
2.1. Pirkimo objektas – viešojo fiksuoto telefono ryšio paslaugos (toliau – paslaugos).
2.2. Perkamos paslaugos – tai galimybė siųsti (gauti) skambučius į (iš) visus (-ų) viešojo telefono ryšio
Lietuvoje tiek fiksuoto, tiek judriojo (mobilaus) telefono ryšio tinklus (-ų); galimybė siųsti (gauti) skambučius
į (iš) užsienio telefono ryšio operatorių tinklus (-ų), galimybė siųsti (gauti) faksimiles, gauti skambučius į
Perkančiosios organizacijos 800-ąsias linijas, gauti skambučius į Perkančiosios organizacijos trumpąjį numerį
18XX (X – bet koks skaičius).
2.3. Perkamos viešojo fiksuoto ryšio paslaugos šiais adresais Vilniaus mieste bei su tokia numeracija (esama
dabartinė situacija):
2.3.1. Žolyno g. 15 Vilniuje:
2.3.1.1. 1 vnt. srauto (ISDN PRI (30B+D) E1) linija su 100 numerių nuo 2394700 iki 2394799 imtinai;
2.3.1.2. 2 vnt. skaitmeninės (PSTN) linijos su numeriais 2344444 ir 2709550;
2.3.1.3. 1 vnt. 800-osios paslaugos linija su numeriu (800) 00122;
2.3.1.4. 1 vnt. trumpojo numerio paslaugų 18XX. (Adresas galės keistis priklausomai nuo Kontaktų centro
paslaugų teikėjo);
2.3.2. Verkių g. 52 Vilniuje:
2.3.2.1. 1 vnt. srauto (ISDN PRI (30B+D) E1) linija su 100 numerių nuo 2738600 iki 2738699 imtinai;
2.3.2.2. 3 vnt. 800-osios paslaugos linijos su numeriais (800) 01235, (800) 01237 ir (800) 00658.
2.4. Perkamų paslaugų mėnesiniai kiekiai, paslaugų savybės ir techniniai reikalavimai bei kitos paslaugų
sąlygos nurodytos 1 priede pateiktoje paslaugų techninėje specifikacijoje (toliau – specifikacija).
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2.5. Pirkimas į dalis neskaidomas. Pasiūlymas turi būti pateiktas dėl visos pirkimo objekto apimties.
2.6. Specifikacijoje nurodyti paslaugų mėnesiniai kiekiai yra orientaciniai paslaugų mėnesiniai kiekiai ir skirti
pasiūlymų kainoms apskaičiuoti ir palyginti. Perkančioji organizacija neįsipareigoja paslaugų pirkimo sutarties
galiojimo laikotarpiu (12 mėn. paslaugų teikimo laikotarpiu) kiekvieną mėnesį nupirkti visų specifikacijoje
nurodytų paslaugų visus orientacinius mėnesinius kiekius. Perkančioji organizacija paslaugų pirkimo sutarties
galiojimo laikotarpiu (12 mėn. paslaugų teikimo laikotarpiu) paslaugų pirkimo sutartyje numatytomis
sąlygomis per mėnesį gali nupirkti iki 60 procentų mažesnį bet kurios paslaugos mėnesinį kiekį, nei
specifikacijoje nurodytas orientacinis mėnesinis tos paslaugos kiekis. Perkančioji organizacija paslaugų
pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu (12 mėn. paslaugų teikimo laikotarpiu) paslaugų pirkimo sutartyje
numatytomis sąlygomis per mėnesį gali nupirkti iki 20 procentų didesnį bet kurios paslaugos mėnesinį kiekį,
nei specifikacijoje nurodytas orientacinis mėnesinis tos paslaugos kiekis, tai pat turi teisę paprašyti tiekėjo
viešojo fiksuoto telefono ryšio paslaugas teikti vienam ar keliems abonentams daugiau, bet paslaugų pirkimo
sutarties galiojimo laikotarpiu (12 mėn. paslaugų teikimo laikotarpiu) bendra Perkančiosios organizacijos
nupirktų paslaugų kaina negali būti didesnė nei paslaugų pirkimo sutarties (12 mėnesių paslaugų teikimo
laikotarpio) orientacinė kaina.
2.7. Bendra didžiausia paslaugų pirkimo sutarties kaina, kurią Perkančioji organizacija paslaugų pirkimo
sutarties galiojimo laikotarpiu (per 12 mėnesių paslaugų teikimo laikotarpį) gali sumokėti tiekėjui negali būti
didesnė nei su tiekėju sudarytos paslaugų pirkimo sutarties orientacinė (12 mėnesių paslaugų teikimo
laikotarpio) orientacinė kaina.
2.9. Perkančioji organizacija neįsipareigoja paslaugų pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu (per 12 mėnesių
paslaugų teikimo laikotarpį) kiekvieną mėnesį nupirkti visą specifikacijoje nurodytą orientacinį kiekvienos
paslaugos mėnesinį kiekį, taip pat turi teisę atsisakyti viešojo fiksuoto telefono ryšio paslaugų teikimo vienam
ar keliems abonentams, tačiau per 12 mėnesių paslaugų teikimo laikotarpį nupirktų paslaugų bendra kaina
negali būti mažesnė nei 60 procentų orientacinės paslaugų pirkimo sutarties kainos.
2.10. Paslaugų teikimo laikotarpis – 12 (dvylika) mėnesių nuo dienos, kurią tiekėjas pradeda teikti paslaugas
pagal sudarytą paslaugų pirkimo sutartį. Paslaugų pirkimo sutartis baigiasi pasibaigus paslaugų teikimo
laikotarpiui, jei jis nebuvo pratęstas, kai šalys tinkamai įvykdo visas iš paslaugų pirkimo sutarties kylančias
prievoles arba kol šalys sutaria paslaugų teikimo sutartį nutraukti, arba paslaugų teikimo sutartis nutraukiama
įstatymu ar sutartyje nustatytais atvejais. Paslaugų teikimo laikotarpis šalių sutarimu gali būti pratęstas vieną
kartą, pratęsiant jį neilgesniam nei 12 (dvylikos) mėnesių paslaugų teikimo laikotarpiui. Šiuo atveju
specifikacijoje nurodyti orientaciniai mėnesiniai paslaugų kiekiai bus nurodomi kaip paslaugų pirkimo
sutarties pratęsimo orientaciniai mėnesiniai paslaugų kiekiai, o orientacinė paslaugų pirkimo sutarties
pratęsimo kaina bus tokia pati, kaip ir šios paslaugų pirkimo sutarties orientacinė (12 mėn. paslaugų teikimo
laikotarpio) kaina. Jei paslaugų pirkimo sutartis bus pratęsiama trumpesniam, nei 12 (dvylikos) mėnesių
paslaugų teikimo laikotarpiui, paslaugų pirkimo sutarties pratęsime nurodyto paslaugų teikimo laikotarpio
kiekvienos paslaugos orientaciniai mėnesiniai kiekiai bus tokie patys, kaip specifikacijoje nurodyti kiekvienos
paslaugos orientaciniai mėnesiniai kiekiai, o tokio paslaugų teikimo laikotarpio paslaugų pirkimo sutarties
pratęsimo orientacinė kaina bus apskaičiuojama paslaugų pirkimo sutarties pratęsimo kiekvienos paslaugos
orientacinių mėnesinių kiekių kainas dauginant iš paslaugų pirkimo sutarties pratęsimo laikotarpio mėnesiais.
Šis apskaičiuotas skaičius ir bus paslaugų teikimo laikotarpio paslaugų pirkimo sutarties pratęsimo orientacinė
kaina. Bendras paslaugų teikimo laikotarpis, nevertinant 15 kalendorinių dienų po paslaugų pirkimo sutarties
įsigaliojimo dienos laikotarpio, skirto UAB „Vilniaus viešasis transportas“ telefonų ryšių tinklo sujungimui su
tiekėjo tinklu, negali būti ilgesnis nei 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai.
2.11. Perkančioji organizacija alternatyvių pasiūlymų pateikti neleidžia.
3. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI
3.1. Tiekėjai, dalyvaujantys pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus ir pateikti tai
patvirtinančius dokumentus:
Dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti
Eil.
Minimalūs tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai
tiekėjai, siekiantys įrodyti, kad jų kvalifikacija
Nr.
atitinka keliamus reikalavimus
3.1.1. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo arba tiekėjo, kuris Išrašai iš teismų sprendimų, jei tokie yra, ar
yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės bendrijos Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos
tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę Respublikos vidaus reikalų ministerijos išduota
juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir pažyma ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos
buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas
(asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų
pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi institucijų tvarkomus duomenis, ar jiems tolygus
neišnykusio ar nepanaikinto teistumo ir dėl tiekėjo šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, iš kurios
(juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo
priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo administravimo institucijos išduotas dokumentas,
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nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame
susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam,
už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą,
papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar
tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar
nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių
nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas,
pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar
kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu
gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu
būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, dėl kitų
valstybių tiekėjų nėra priimtas ir įsiteisėjęs
apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2004 m.
kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir
paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos
derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose
Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus
nusikaltimus.
3.1.2. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris
1)
yra juridinis asmuo, dalyvis (fizinis asmuo), turintis
balsų daugumą juridinio asmens dalyvių
susirinkime, neturi neišnykusio ar nepanaikinto
teistumo už nusikalstamą bankrotą.

3.1.3. Tiekėjas turi būti įvykdęs įsipareigojimus,
susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio
draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje
jis registruotas, ar šalies, kurioje yra Perkančioji
organizacija, reikalavimus.
Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus,
susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio
draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų
įsipareigojimų suma yra mažesnė nei 50,00 eurų.

liudijantis, kad nėra nurodytų pažeidimų.
Pateikiamas dokumentas turi būti
išduotas ne
anksčiau nei 120 dienų iki pasiūlymų pateikimo
termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau,
tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų
pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo
laikotarpiu yra priimtinas.
Pateikiamas skenuotas dokumentas elektronine
forma.

1. Išrašai iš teismų sprendimų, jei tokie yra, ar
Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerijos išduota
pažyma ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas
dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų
institucijų tvarkomus duomenis, ar jiems tolygus
šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, iš kurios
jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo
administravimo institucijos išduotas dokumentas,
liudijantis, kad nėra nurodytų pažeidimų.
Pateikiamas dokumentas turi būti išduotas ne
anksčiau nei 120 dienų iki pasiūlymų pateikimo
termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau,
tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų
pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas.
2. Laisvos formos tiekėjo deklaracija, patvirtinanti,
kad juridinio asmens dalyvis (fizinis asmuo)
(nurodant fizinio asmens vardą, pavardę), turi balsų
daugumą (50 proc. + 1 balsas) juridinio asmens
dalyvių susirinkime.
Jei tiekėjas neteikia šio kvalifikacijos reikalavimo 1 ir
2 dalyse nurodytų dokumentų, jis turi pateikti laisvos
formos tiekėjo deklaracija, patvirtinančią vieną iš šių
sąlygų:
1) kad balsų daugumos (50 proc. + 1 balsas) juridinio
asmens dalyvių susirinkime neturi nei vienas juridinio
asmens dalyvis (fizinis asmuo),
arba
2) kad balsų daugumą turintis dalyvis yra juridinis
asmuo.
Pateikiamas skenuotas dokumentas elektronine
forma.
1. Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas pateikia
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos
Respublikos
finansų
ministerijos
teritorinės
valstybinės mokesčių inspekcijos arba valstybės
įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą,
patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų
tvarkomus duomenis, ar šalies, kurioje registruotas
tiekėjas, kompetentingos valstybės institucijos išduota
pažymą.
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3.1.4. Tiekėjas
nebankrutuojantis
(nebankrutavęs),
nelikviduojamas, nesudaręs taikos sutarties su
kreditoriais (tiekėjo ir kreditorių susitarimas tęsti
tiekėjo veiklą, kai tiekėjas prisiima tam tikrus
įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo
reikalavimus atidėti, sumažinti ar atsisakyti),
nesustabdęs ir neapribojęs savo veiklos, arba jo
padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas,
įstatymus nėra tokia pati ar panaši.

Pateikiamas dokumentas turi būti išduotas ne
anksčiau nei 120 dienų iki pasiūlymų pateikimo
termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau,
tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų
pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas.
Pateikiamas skenuotas dokumentas elektronine
forma.
2. Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas, kuris
yra fizinis asmuo, pateikia Valstybinio socialinio
draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų
Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų,
susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo
administravimu arba valstybės įmonės Registrų centro
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka
išduotą
dokumentą,
patvirtinantį
jungtinius
kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.
Kitos valstybės tiekėjas pateikia šalies, kurioje yra
įregistruotas tiekėjas, kompetentingos valstybės
institucijos išduotą pažymą.
Pateikiamas dokumentas turi būti išduotas ne
anksčiau nei 120 dienų iki pasiūlymų pateikimo
termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau,
tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų
pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas.
Pateikiamas skenuotas dokumentas elektronine
forma.
Jeigu tiekėjas yra Lietuvos Respublikoje registruotas
juridinis asmuo, iš jo nereikalaujama pateikti šio
kvalifikacijos reikalavimo 2 dalyje nurodytų
dokumentų. Perkančioji organizacija savarankiškai
tikrina skelbime apie pirkimą nurodytos paskutinės
pasiūlymų pateikimo termino dienos neatlygintinai
prieinamus viešus duomenis apie tiekėją, skelbiamus
VSDFV (http://www.draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/)
1. Valstybės įmonės Registrų centro arba atitinkamos
užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas,
patvirtinantis, kad tiekėjas nėra bankrutavęs,
likviduojamas, jam nėra iškelta restruktūrizavimo,
bankroto byla ar vykdomas bankroto procesas ne
teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo
procedūros ar susitarimo su kreditoriais, arba išrašas
iš teismo sprendimo, jei toks yra.
Kitos valstybės tiekėjas pateikia šalies, kurioje yra
registruotas tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko,
kompetentingos teismo ar viešojo administravimo
institucijos išduotą pažymą.
Pateikiamas dokumentas turi būti išduotas ne
anksčiau nei 120 dienų iki pasiūlymų pateikimo
termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau,
tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų
pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas.
Pateikiamas skenuotas dokumentas elektronine
forma.
Jeigu tiekėjas yra Lietuvos Respublikoje registruotas
juridinis asmuo, iš jo nereikalaujama pateikti šio
kvalifikacijos reikalavimo šioje (1) dalyje nurodytų
dokumentų. Perkančioji organizacija savarankiškai
tikrina skelbime apie pirkimą nurodytos paskutinės
pasiūlymų pateikimo termino dienos neatlygintinai
prieinamus viešus duomenis apie tiekėją, skelbiamus
VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registre
(http://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php?)
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2. Tiekėjo deklaracija, parengta pagal pirkimo sąlygų
3 priede pateiktą formą, kad tiekėjas nesudaręs taikos
sutarties su kreditoriais, nesustabdęs ir neapribojęs
savo veiklos.
Pateikiamas skenuotas dokumentas elektronine
forma.

3.1.5. Tiekėjas nuo 2016-01-01 nėra padaręs esminio
pirkimo sutarties pažeidimo,
dėl kurio per
pastaruosius 3 metus buvo nutraukta pirkimo
sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas
ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinami
perkančiosios organizacijos reikalavimai pripažinti
pirkimo sutarties neįvykdymą ar netinkamą
įvykdymą esminiu ir atlyginti dėl to patirtus
nuostolius.
3.1.6. Tiekėjas yra įregistruotas įstatymų nustatyta tvarka
ir turi teisę verstis pirkimo sutarčiai įvykdyti
reikalinga ūkine veikla – viešojo fiksuoto telefono
ryšio paslaugų teikimo veikla, ir įregistruotas
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyboje
(toliau – Ryšių reguliavimo tarnyba) viešojo
fiksuoto telefono ryšio paslaugų tiekėju.

Tiekėjo deklaracija, parengta pagal pirkimo sąlygų 3
priede pateiktą formą, kad tiekėjas nuo 2016-01-01
nėra padaręs esminio pirkimo sutarties pažeidimo.
Pateikiamas skenuotas dokumentas elektronine
forma.

1. Profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų
institucijų pažyma, kaip yra nustatyta toje valstybėje
narėje, kurioje Tiekėjas registruotas, ar priesaikos
deklaracija, liudijanti Tiekėjo teisę verstis ta ūkine
veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti.
Lietuvos Respublikoje registruotas Tiekėjas pateikia
valstybės įmonės „Registrų centras“ išduotą juridinių
asmenų registro išplėstinį išrašą* arba valstybės
įmonės „Registrų centras“ išduotą juridinių asmenų
registro trumpąjį išrašą* ir įstatus (aktualią įstatų
redakciją), asmuo, besiverčiantis veikla turint verslo
liudijimą, – verslo liudijimą.
*– Pateikiamas dokumentas turi būti išduotas ne
anksčiau nei 120 dienų iki pasiūlymų pateikimo
termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau,
tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų
pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas.
Pateikiamas skenuotas dokumentas elektronine
forma.
2. Ryšių reguliavimo tarnybos išduotas standartinis
patvirtinimas, kad tiekėjas teisės aktų nustatyta tvarka
pateikė pranešimą Ryšių reguliavimo tarnybai apie
elektroninių ryšių veiklos pradžią ir turi teisę verstis
viešojo fiksuoto telefono ryšio paslaugų veikla.
Pateikiamas skenuotas dokumentas elektronine
forma.
Jeigu tiekėjas yra Lietuvos Respublikoje registruotas
juridinis asmuo, iš jo nereikalaujama pateikti šio
kvalifikacijos reikalavimo 2 dalyje nurodytų
dokumentų. Perkančioji organizacija savarankiškai
tikrina skelbime apie pirkimą nurodytos paskutinės
pasiūlymų pateikimo termino dienos neatlygintinai
prieinamus viešus duomenis apie tiekėją, skelbiamus
Ryšių reguliavimo tarnybos (http://www.rrt.lt)
elektroninių ryšių paslaugų ir tinklų teikėjų sąraše,
veiklos rūšis – viešojo fiksuotojo ryšio tinklo,
naudojamo viešosioms fiksuotojo telefono ryšio
paslaugoms teikti, ir (arba) viešųjų fiksuotojo telefono
ryšio paslaugų teikėjas.

3.2. Pastabos:
3.2.1. tiekėjui pateikiant kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų skaitmenines kopijas ir pasiūlymą pasirašant
saugiu elektroniniu parašu yra deklaruojama, kad kopijos yra tikros. Perkančioji organizacija pasilieka sau
teisę prašyti dokumentų originalų;
3.2.2. Perkančioji organizacija pripažįsta kitose valstybėse išduotus lygiaverčius minimalius kvalifikacijos
reikalavimus įrodančius dokumentus;
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3.2.3. jeigu tiekėjas dėl pateisinamų priežasčių negali pateikti Perkančiosios organizacijos reikalaujamų
dokumentų, jis turi teisę vietoje jų pateikti kitus Perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus ar
informaciją, kurie patvirtintų, kad tiekėjo kvalifikacija atitinka keliamus reikalavimus;
3.2.4. jeigu tiekėjas negali pateikti pirkimo sąlygose nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie
dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų pirkimo sąlygose keliamų
klausimų, jie gali būti pakeisti priesaikos deklaracija arba šalyse, kuriose ji netaikoma, – oficialia tiekėjo
deklaracija, kurią jis yra pateikęs kompetentingai teisinei arba administracinei institucijai, notarui arba
kompetentingai profesinei ar prekybos organizacijai savo kilmės šalyje arba šalyje, iš kurios jis atvyko;
3.2.5. užsienio valstybių tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai legalizuojami vadovaujantis
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl dokumentų legalizavimo ir
tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl
užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos
Respublikos tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus dokumentas yra atleistas nuo legalizavimo
ir (ar) tvirtinimo žymos (Apostille);
3.2.6. neatlygintinai prieinamus viešus duomenis apie tiekėjus Perkančioji organizacija užfiksuos ir išsaugos
paskutinę pasiūlymų pateikimo dieną. Šie Perkančiosios organizacijos gauti neatlygintinai prieinami vieši
duomenys apie tiekėjus bus laikomi aktualiais;
3.2.7. jei Perkančioji organizacija savarankiškai tikrinamus neatlygintinai prieinamus viešus duomenis apie
tiekėjus tikrins ne skelbime apie pirkimą nurodytą paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną, bet vėliau –
po vienos ar dviejų dienų, Perkančioji organizacija užtikrina, kad patikrinimo dieną Perkančiosios
organizacijos gauti neatlygintinai prieinami vieši duomenys apie tiekėjus nebus vėlesni nei paskutinės
pasiūlymų pateikimo dienos;
3.2.8. jei vėliau paaiškės, jog tiekėjo kvalifikacija pagal neatlygintinai prieinamus viešus duomenis apie
tiekėjus paskutinę pasiūlymų pateikimo dieną neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų kvalifikacijos
reikalavimų, Perkančioji organizacija turės pareigą iki sutarties sudarymo tokio tiekėjo pasiūlymą atmesti kaip
neatitinkantį kvalifikacijos reikalavimų;
3.2.9. tuo atveju, jeigu dėl informacinių sistemų, kuriose Perkančioji organizacija tikrins neatlygintinai
prieinamus viešus duomenis apie tiekėjus, techninių trikdžių paskutinę pasiūlymų pateikimo dieną Perkančioji
organizacija neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų viešų duomenų apie tiekėjus, Perkančioji
organizacija turės teisę prašyti tiekėjų pateikti nustatyta tvarka išduotus dokumentus, patvirtinančius tiekėjų
atitiktį šiems pirkimo sąlygose nurodytiems kvalifikacijos reikalavimams už laikotarpį iki pasiūlymų
pateikimo termino pabaigos.
3.3. Tiekėjas turi atitikti visus 3.1.1-3.1.6 punktuose nustatytus minimalius kvalifikacinius reikalavimus.
3.4. Jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, pirkimo sąlygų 3.1.1-3.1.5 punktuose nustatytus
kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai, pirkimo sąlygų 3.1.6
punkte nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti bent vienas ūkio subjektų grupės narys arba visi ūkio
subjektų grupės nariai kartu, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti.
3.5. Perkančioji organizacija reikalauja, kad tiekėjas savo pasiūlyme nurodytų, kokius subtiekėjus ir kokiai
pirkimo daliai (apimtis pinigine išraiška ir dalis procentais) atlikti jis ketina pasitelkti. Šis reikalavimas
nekeičia pagrindinio tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti pirkimo sutarties įvykdymo. Tiekėjas kartu
su pasiūlymu privalo pateikti subtiekėjo sutikimą dalyvauti pirkime. Kiekvienas subtiekėjas turi atitikti
pirkimo sąlygų 3.1.6 punkte nustatytus kvalifikacijos reikalavimus tose veiklos srityse, kuriose teiks
paslaugas, ir pateikti tai patvirtinančius nurodytus dokumentus, t. y. 3.1.6 punkte nustatytus kvalifikacijos
reikalavimus turi atitikti tiekėjas ir jo pasitelkiamas subtiekėjas kartu – kiekvienas tose veiklos srityse, kuriose
kiekvienas teiks paslaugas.
3.6. Tiekėjai gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, neatsižvelgdami į tai, kokio teisinio pobūdžio yra jų
ryšiai. Šiuo atveju tiekėjai privalo įrodyti Perkančiajai organizacijai, kad vykdant sutartį tie ištekliai jiems bus
prieinami. Tam įrodyti tiekėjas turi pateikti pirkimo sutarčių ar kitų dokumentų nuorašus, kurie patvirtintų, kad
tiekėjui kitų ūkio subjektų ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį.
Tokiomis pačiomis sąlygomis ūkio subjektų grupė gali remtis ūkio subjektų grupės dalyvių arba kitų ūkio
subjektų pajėgumais.
3.7. Pasiūlyme turi būti tiekėjo, ūkio subjektų grupės narių, jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė,
subtiekėjų reikalaujamus kvalifikacijos kriterijus pagrindžiantys dokumentai.
3.8. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, reikiamus visų ūkio subjektų grupės narių
kvalifikaciją įrodančius dokumentus teikia tik ūkio subjektų grupei atstovaujantis ir bendrą pasiūlymą
rengiantis ūkio subjektas.
3.9. Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo tvarka – bus tikrinamas kiekvieno dalyvio kvalifikacijos atitikimas
pirkimo dokumentuose nurodytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams, vertinant dalyvių pateiktus
kvalifikaciją įrodančius dokumentus.
3.10. Dalyvio pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą
informaciją, kurią Perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.
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4. ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE
4.1. Pasiūlymą gali pateikti ūkio subjektų grupė. Ūkio subjektų grupė, teikianti bendrą pasiūlymą, privalo
pateikti jungtinės veiklos sutartį.
4.2. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant su
Perkančiąja organizacija numatomą sudaryti sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis bendroje sutarties vertėje.
Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidariąją 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 kam teikti su pasiūlymo vertinimu susijusią informaciją).
4.3. Perkančioji organizacija nereikalauja, kad, ūkio subjektų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus geriausiu
ir pasiūlius sudaryti pirkimo sutartį, ši ūkio subjektų grupė įgytų tam tikrą teisinę formą.
5. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS
5.1. Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiomis pirkimo sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme
pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui.
5.2. Pasiūlymas turi būti pateikiamas tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS, pasiekiamoje adresu
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/. Pasiūlymai, pateikti popierinėje formoje arba ne Perkančiosios
organizacijos nurodytomis elektroninėmis priemonėmis, bus atmesti kaip neatitinkantys pirkimo dokumentų
reikalavimų.
5.3. Elektroninėmis priemonėmis pasiūlymus gali teikti tiktai CVP IS registruoti tiekėjai
(https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/). Registracija CVP IS yra nemokama.
5.4. Pasiūlymas privalo būti pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos
elektroninio parašo įstatymo nustatytus reikalavimus. Jei pasiūlymą elektroniniu parašu pasirašo ne tiekėjo
vadovas, kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas įgaliojimas kitam asmeniui, suteikiantis jam teisę
pasiūlymą pasirašyti elektroniniu parašu.
5.5. Tiekėjai privalo siūlyti visas paslaugas ir visą jų kiekį, kaip nurodyta pasiūlymo formoje (pirkimo sąlygų
2 priedas „Pasiūlymo forma“).
5.6. Visi dokumentai, patvirtinantys tiekėjų kvalifikacijos atitiktį pirkimo sąlygose nustatytiems minimaliems
kvalifikacijos reikalavimams, kiti pasiūlyme pateikiami dokumentai turi būti pateikti elektronine forma, t. y.
elektroninėmis priemonėmis tiesiogiai suformuoti dokumentai arba skaitmeninės dokumentų kopijos
pateikiami prijungiant („prisegant“) juos prie pasiūlymo. Pateikiami dokumentai ar skaitmeninės dokumentų
kopijos turi būti prieinami naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus failų formatus (pvz., *.pdf,
*.doc, *.adoc ir kt.).
5.7. Pateikiant dokumentus elektronine forma, t. y. tiesiogiai suformuojant elektroninėmis priemonėmis arba
pateikiant skaitmenines dokumentų kopijas, ir pasiūlymą pasirašant saugiu elektroniniu parašu yra
deklaruojama, kad dokumentų elektroninės formos arba dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros.
Perkančioji organizacija pasilieka sau teisę prašyti dokumentų originalų.
5.8. Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba, laikantis pirkimo sąlygose
išdėstytų reikalavimų pasiūlymo pateikimo struktūrai, turiniui ir formai. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti
kita kalba, tiekėjas privalo pateikti jų vertimą į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas vertėjo parašu ir
vertimo biuro antspaudu. Paslaugų techninės specifikacijos dokumentų vertimas gali būti patvirtintas tik
tiekėjo ar jo įgalioto atstovo parašu ir antspaudu (jei naudoja).
5.9. Tiekėjas (fizinis ar juridinis asmuo) gali pateikti Perkančiajai organizacijai tik vieną pasiūlymą,
nepriklausomai nuo to, ar teikiant pasiūlymą jis bus atskiras tiekėjas, ar ūkio subjektų grupės dalyvis
(jungtinės veiklos sutarties šalis). Bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, teikdamas pasiūlymą kaip atskiras
tiekėjas ar ūkio subjektų grupės dalyvis (jungtinės veiklos sutarties šalis), kitame pasiūlyme nebegali būti
subtiekėjas. Jei tiekėjas pateikia daugiau nei vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės dalyvis dalyvauja
teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.
5.10. Tiekėjas savo pasiūlymą CVP IS privalo parengti CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti
dokumentai“ pateikdamas užpildytą pasiūlymo formą ir kitus reikalaujamus dokumentus.
5.11. Pasiūlymą sudaro tiekėjo pateiktų duomenų ir dokumentų elektroninėje formoje ir atsakymų CVP IS
priemonėmis visuma:
5.11.1. užpildytas pasiūlymas pagal pasiūlymo formą (2 priedas „Pasiūlymo forma“);
5.11.2. tiekėjo kvalifikaciją įrodantys dokumentai;
5.11.3. įgaliojimas ar kitas dokumentas, pvz.: pareigybės aprašymas, suteikiantis teisę pasirašyti tiekėjo
pasiūlymą CVP IS galiojančiu saugiu elektroniniu parašu. Šis reikalavimas taikomas, kai pasiūlymą CVP IS
elektroniniu parašu pasirašo ne įmonės vadovas, o įgaliotasis asmuo;
5.11.4. jungtinės veiklos sutarties kopija, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė;
5.11.5. kiti pasiūlymo priedai ir reikalingi dokumentai ar medžiaga.
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5.12. Pasiūlymo kaina turi būti pateikiama elektroniniu būdu – tik CVP IS priemonėmis prisegtuose pasiūlymo
dokumentuose – pasiūlymo formoje (2 priedas „Pasiūlymo forma“).
5.13. Pasiūlyme nurodoma pasiūlymo kaina turi būti apskaičiuota ir išreikšta taip, kaip nurodyta „Pasiūlymo
formoje“. Apskaičiuojant kainą turi būti atsižvelgta į visus nurodytus orientacinius paslaugų kiekius, į
pasiūlymo kainos sudėtines dalis, į specifikacijos reikalavimus, į galimą paslaugų kiekio sumažėjimą ir
padidėjimą, į sutarties pratęsimo galimybes bei į visus kitus šio pirkimo dokumentų reikalavimus. Į kainą turi
būti įskaičiuotos visos tiekėjo išlaidos: paslaugų teikimo, jų perjungimo iš vieno operatoriaus tinklo į tiekėjo
operatoriaus tinklą, kiti galimi kaštai ir visa galima rizika, susijusi su rinkos kainų svyravimais ir visos tiekėjo
išlaidos, apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui, bei mokesčiai, įskaitant PVM.
Pasiūlyme, parengtame pagal 2 priedą „Pasiūlymo forma“, visos jame pateikiamos paslaugų kainos (įkainiai)
gali būti skaičiuojami tikslumo lygiu iki euro dešimt tūkstantųjų dalių, t. y. nurodomi ne daugiau nei keturi
skaičiai po kablelio. Galutinė pasiūlymo kaina turi būti skaičiuojama tikslumo lygiu iki euro šimtųjų dalių, t. y.
nurodomi ne daugiau nei du skaičiai po kablelio. Galutinė pasiūlymo kaina – tai pasiūlymo kaina 12
mėnesių paslaugų teikimo laikotarpiui, padauginta iš dviejų, įvertinant galimybę sutartį pratęsti vieną
kartus, sutartį pratęsiant 12 mėnesių paslaugų teikimo laikotarpiui.
5.14. PVM turi būti nurodomas atskirai. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui PVM
netaikomas, tiekėjas pasiūlyme galutinę pasiūlymo kainą pateikia be PVM ir skaičiais, ir žodžiais, ir nurodo
priežastis, dėl kurių PVM nemoka.
5.15. Pasiūlyme pateikiamos kainos nurodomos eurais. Ne Lietuvos Respublikoje registruoti tiekėjai privalo į
paslaugų kainas ir pasiūlymo kainą įskaičiuoti visus privalomus mokesčius, išskyrus Lietuvoje taikomą PVM.
Jeigu vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatomis Perkančioji organizacija privalėtų atlikti
kokius nors veiksmus, susijusius su paslaugų iš tiekėjo gavimu ir dėl to turėtų kokių nors išlaidų, tiekėjas
pagal Perkančiosios organizacijos atskirai pateiktą sąskaitą privalės kompensuoti Perkančiajai organizacijai
bet kokias jos su paslaugų gavimu susijusias turėtas išlaidas.
5.16. Būtina pirkimo sąlyga – tiekėjas privalo siūlyti visas nurodytas paslaugas ir visą jų kiekį, kaip nurodyta
specifikacijoje. Neįvykdžius šio reikalavimo, pasiūlymas bus atmestas.
5.17. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, gali nurodyti, kuri tiekėjo pateikiama informacija yra konfidenciali.
Tokią informaciją, visų pirma, sudaro komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai ir
kurios atskleidimas galėtų turėti neigiamos įtakos teisėtiems tiekėjų interesams bei pažeistų konfidencialios
informacijos apsaugą, t. y. informacija, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų
interesams, arba trukdo tiekėjams laisvai konkuruoti tarpusavyje. Pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar
darbų kaina negali būti laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialia informacija taip pat negali būti
laikoma pasiūlyme nurodyti subrangovai/subtiekėjai/subteikėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų
nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei. Vadovaudamasi viešųjų
pirkimų įstatymu, Perkančioji organizacija turi: a) dalyvių reikalavimu, juos supažindinti su kitų dalyvių
pasiūlymais, išskyrus tą informaciją, kurią dalyviai nurodė kaip konfidencialią; b) laimėjusio dalyvio
pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios
atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams, arba trukdytų laisvai
konkuruoti tarpusavyje, paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Siekiant, kad
Perkančioji organizacija galėtų užtikrinti tiekėjo informacijos konfidencialumą, dokumentus su konfidencialia
informacija elektroniniame pasiūlyme tiekėjas turi pateikti atskirais failais. Tiekėjas failo pavadinime nurodo
„konfidencialu“ arba ant kiekvieno pasiūlymo dokumento lapo, kuriame yra konfidenciali informacija, lapo
pradžioje, viršutinės paraštės dešinėje pusėje paryškintomis raidėmis užrašo žodį „Konfidencialu“. Tiekėjas
privalo pagrįsti pasiūlyme nurodyto konfidencialumo atitiktį Civilinio kodekso reikalavimams.
5.18. Elektroninis pasiūlymas CVP IS priemonėmis turi būti pateiktas iki 2017 m. sausio 31 d. 10.00 val.
Lietuvos laiku. Vėliau gautas elektroninis pasiūlymas nenagrinėjamas. Tiekėjui CVP IS susirašinėjimo
priemonėmis paprašius, Perkančioji organizacija CVP IS susirašinėjimo priemonėmis patvirtina, kad Tiekėjo
pasiūlymas yra gautas ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę.
5.19 Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 90 kalendorinių dienų nuo paskutinės pasiūlymų pateikimo
dienos, šią dieną įskaičiuojant į pasiūlymų galiojimo laikotarpį. Jei pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas,
laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek nustatyta pirkimo dokumentuose. Jei pasiūlyme bus nurodytas
trumpesnis jo galiojimo terminas, pasiūlymas bus atmestas.
5.20. Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą. Apie naują pasiūlymų pateikimo
terminą Perkančioji organizacija paskelbia Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka – patikslindama
skelbimą CVP IS ir pranešdama CVP IS susirašinėjimo priemonėmis prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams.
5.21. Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą.
Norėdamas atšaukti arba pakeisti pasiūlymą, tiekėjas CVP IS pasiūlymo lange spaudžia „Atsiimti pasiūlymą”.
Norėdamas vėl pateikti atšauktą ir pakeistą pasiūlymą, tiekėjas turi jį pateikti iš naujo. Suėjus pasiūlymų
pateikimo terminui atšaukti ar pakeisti pasiūlymo nebus galima.
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5.22. Tiekėjas prisiima visus kaštus, susijusius su pasiūlymo rengimu ir įteikimu. Perkančioji organizacija nėra
atsakinga ar įpareigota dėl šių kaštų. Perkančioji organizacija neatsakys ir neprisiims šių išlaidų,
nepriklausomai nuo to, kaip vyktų ir baigtųsi pirkimas.
6. PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMO IR PIRKIMO SUTARTIES ĮVYKDYMO
UŽTIKRINIMO REIKALAVIMAI
6.1. Perkančioji organizacija nereikalauja, kad tiekėjai pateiktų pasiūlymo galiojimo užtikrinimus.
6.2. Perkančioji organizacija reikalauja, kad paslaugų pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimas būtų 5
(penkių) procentų pasirašytos paslaugų pirkimo sutarties kainos netesybos.
7. PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMAI, PATIKSLINIMAI, PAKEITIMAI
7.1. Perkančiosios organizacijos ir tiekėjų paklausimai ir atsakymai vieni kitiems, atliekant viešųjų pirkimų
procedūras, turi būti lietuvių kalba. Perkančioji organizacija visus gautus klausimus ir visus atsakymus į juos,
visus kitus pirkimo sąlygų paaiškinimus ir patikslinimus skelbs CVP IS, kur yra skelbiami visi šio pirkimo
dokumentai.
7.2. Bet kokia informacija, pirkimo sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas Perkančiosios organizacijos ir
tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.
7.3. Perkančioji organizacija atsako į kiekvieną tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas, jeigu
prašymas gautas ne vėliau nei prieš 5 (penkias) darbo dienas iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
7.4. Perkančioji organizacija į gautą prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas atsako ne ilgiau nei per 3 (tris) darbo
dienas nuo jo gavimo dienos. Perkančioji organizacija, CVP IS susirašinėjimo priemonėmis atsakydama
tiekėjui, kartu CVP IS susirašinėjimo priemonėmis siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems prie pirkimo CVP
IS prisijungusiems tiekėjams, bet nenurodo, iš ko gavo prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas. Atsakymas
siunčiamas taip, kad prie pirkimo CVP IS prisijungę tiekėjai jį gautų ne vėliau nei likus 2 (dvi) darbo dienoms
iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
7.5. Jei Perkančioji organizacija nespėja parengti atsakymo į prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas ir CVP IS
susirašinėjimo priemonėmis išsiųsti jo prie pirkimo CVP IS prisijungusiems tiekėjams ir paskelbti CVP IS ne
vėliau nei likus 2 (dviem) darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, Perkančioji organizacija
pasiūlymų pateikimo terminą pratęsia protingumo kriterijų atitinkančiam terminui, per kurį tiekėjai, rengdami
pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į paaiškinimus. Apie pasiūlymų pateikimo termino pratęsimą Perkančioji
organizacija CVP IS susirašinėjimo priemonėmis praneša prie pirkimo CVP IS prisijungusiems tiekėjams,
pranešimą apie tai patalpina CVP IS, ten pat, kur skelbiami ir pirkimo dokumentai, bei paskelbia skelbimą
apie pirkimo skelbimo patikslinimą – pasiūlymų pateikimo termino pratęsimą.
7.6. Nesibaigus pirkimo pasiūlymų pateikimo terminui, Perkančioji organizacija savo iniciatyva turi teisę
paaiškinti (patikslinti) pirkimo sąlygas. Perkančioji organizacija tokius paaiškinimus (patikslinimus) CVP IS
susirašinėjimo priemonėmis išsiunčia visiems prie pirkimo CVP IS prisijungusiems tiekėjams ir patalpina
CVP IS ne vėliau nei likus 2 (dviem) darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
7.7. Jeigu Perkančioji organizacija negali pirkimo sąlygų paaiškinimų (patikslinimų) pateikti taip, kad visi
kandidatai juos gautų ne vėliau nei likus 2 (dviem) darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos,
Perkančioji organizacija pasiūlymų pateikimo terminą pratęsia protingumo kriterijų atitinkančiam terminui,
per kurį tiekėjai, rengdami pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į šiuos paaiškinimus (patikslinimus) ir tinkamai
parengti pasiūlymus. Apie pasiūlymų pateikimo termino pratęsimą Perkančioji organizacija CVP IS
susirašinėjimo priemonėmis praneša prie pirkimo CVP IS prisijungusiems tiekėjams, pranešimą apie tai
patalpina CVP IS, ten pat, kur skelbiami ir pirkimo dokumentai, bei paskelbia skelbimą apie pirkimo skelbimo
patikslinimą – pasiūlymų pateikimo termino pratęsimą. Paskelbus skelbimą apie pirkimo skelbimo
patikslinimą, Perkančioji organizacija pirkimo sąlygų paaiškinimus (patikslinimus) CVP IS susirašinėjimo
priemonėmis išsiunčia visiems prie pirkimo CVP IS prisijungusiems tiekėjams ir patalpina CVP IS, ten pat,
kur skelbiami ir pirkimo dokumentai.
7.8. Tuo atveju, kai patikslinant pirkimo sąlygas, reikia patikslinti ir pirkimo skelbimą, Perkančioji
organizacija atitinkamai patikslina skelbimą apie pirkimą ir paskelbia skelbimą apie pirkimo skelbimo
patikslinimą ir, jei reikia, pratęsia pasiūlymų pateikimo terminą protingumo kriterijų atitinkančiam terminui,
per kurį tiekėjai, rengdami pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į patikslinimus. Apie pasiūlymų pateikimo termino
pratęsimą Perkančioji organizacija CVP IS susirašinėjimo priemonėmis praneša prie pirkimo CVP IS
prisijungusiems tiekėjams, pranešimą apie tai patalpina CVP IS, ten pat, kur skelbiami ir pirkimo dokumentai,
bei paskelbia skelbimą apie pirkimo skelbimo patikslinimą. Paskelbus skelbimą apie pirkimo sąlygų
patikslinimą, Perkančioji organizacija pirkimo sąlygų pirkimo sąlygų patikslinimus CVP IS susirašinėjimo
priemonėmis išsiunčia visiems prie pirkimo CVP IS prisijungusiems tiekėjams ir patalpina CVP IS, ten pat,
kur skelbiami ir pirkimo dokumentai.
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7.9. Perkančioji organizacija, atsakydama į tiekėjų prašymus paaiškinti pirkimo sąlygas, paaiškindama ar
patikslindama pirkimo dokumentus, garantuoja užtikrinti tiekėjų anonimiškumą, t. y. užtikrina, kad tiekėjas
nesužinotų kitų pirkimo procedūrose dalyvaujančių tiekėjų pavadinimų ir kitų rekvizitų.
7.10. Perkančioji organizacija nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų.
8. PASIŪLYMŲ ŠIFRAVIMAS
8.1. Tiekėjas elektroniniu būdu CVP IS priemonėmis teikiamą pasiūlymą gali užšifruoti. Instrukciją, kaip
tiekėjas gali užšifruoti elektroniniu būdu CVP IS priemonėmis teikiamą pasiūlymą, galima rasti Viešųjų
pirkimų tarnybos interneto svetainėje http://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/uzsifravimo_instrukcija.pdf.
8.2. Tiekėjas, nusprendęs pateikti užšifruotą pasiūlymą, turi:
8.2.1. ne vėliau nei iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, nurodytos pirkimo sąlygų 5.18 punkte,
naudodamasis CVP IS priemonėmis pateikti užšifruotą pasiūlymą – užšifruoti visus prijungiamus
(„prisegamus“) pasiūlymo dokumentus – ir užpildytą pasiūlymo formą, parengtą pagal šių pirkimo sąlygų 2
priedą „Pasiūlymo forma“, ir kitus dokumentus arba užšifruoti tik prijungiamą („prisegamą“) pasiūlymo
dokumentą, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina – užpildytą pasiūlymo formą, parengtą pagal šių pirkimo
sąlygų 2 priedą „Pasiūlymo forma“;
8.1.2. suėjus pasiūlymų pateikimo terminui, nurodytam pirkimo sąlygų 5.18 punkte, bet ne vėliau nei iki
vokų atplėšimo procedūros (posėdžio) pradžios, nurodytos pirkimo sąlygų 9.1 punkte, CVP IS
susirašinėjimo priemonėmis pateikti slaptažodį, su kuriuo Perkančioji organizacija galės iššifruoti tiekėjo
pateiktą užšifruotą pasiūlymą – „išskleisti“ tiekėjo prijungtus („prisegtus“) pasiūlymo dokumentus (toliau –
slaptažodis).
8.3. Tiekėjui užšifravus elektroniniu būdu CVP IS priemonėmis teikiamą pasiūlymą ir iki vokų atplėšimo
procedūros (posėdžio) pradžios Perkančiajai organizacijai dėl jo paties kaltės nepateikus slaptažodžio arba
pateikus neteisingą slaptažodį, kuriuo naudodamasi Perkančioji organizacija negalėjo iššifruoti pasiūlymo –
„išskleisti“ tiekėjo prijungtų („prisegtų“) pasiūlymo dokumentų, tai:
8.3.1. jei tiekėjas užšifravo visą elektroniniu būdu CVP IS priemonėmis teikiamą pasiūlymą – visus
prijungiamus („prisegamus“) pasiūlymo dokumentus – pasiūlymas bus laikomas nepateiktu ir nevertinamas;
8.3.2 . jei tiekėjas užšifravo tik pasiūlymo dokumentą, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina – tik prijungiamą
(„prisegamą“) užpildytą pasiūlymo formą, parengtą pagal šių pirkimo sąlygų 2 priedą „Pasiūlymo forma“, o
kitus pasiūlymo dokumentus pateikė neužšifruotus – Perkančioji organizacija tiekėjo pasiūlymą atmes kaip
neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (tiekėjas nepateikė pasiūlymo kainos).
8.4. Iškilus CVP IS techninėms problemoms, kai tiekėjas neturi galimybės pateikti Perkančiajai organizacijai
slaptažodžio CVP IS susirašinėjimo priemonėmis, tiekėjas turi teisę slaptažodį Perkančiajai organizacijai
pateikti kitomis priemonėmis pasirinktinai: Perkančiosios organizacijos oficialiu elektroniniu paštu, faksu arba
raštu. Tokiu atveju tiekėjas turėtų būti aktyvus ir įsitikinti, kad pateiktas slaptažodis laiku pasiekė adresatą
(pavyzdžiui, susisiekęs su Perkančiąja organizacija oficialiu jos telefonu ir (arba) kitais būdais). Tiekėjas
pateikti slaptažodį ne CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gali tik tuo atveju, jeigu buvo užfiksuotos techninės
problemos (techninė problema – tai nustatytas CVP IS sutrikimas, dėl kurio daugiau nei 10 registruotų
naudotojų (skirtingose organizacijose) negali vykdyti būtinų funkcijų, t. y. neįmanoma prisijungti prie CVP IS
(https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/), neveikia CVP IS susirašinėjimo funkcija, neatsidaro pasiūlymų
pateikimo langas, ar kitas būtinų funkcijų sutrikimas ir informacija apie CVP IS sutrikimą yra paskelbta
Viešųjų pirkimų tarnybos internetinėje svetainėje (http://vpt.lrv.lt)).
9. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪRA
9.1. Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais vyks neanksčiau nei 2017 m. sausio
31 d. 10 val. 45 min. Lietuvos laiku.
9.2. Elektroninius vokus CVP IS su dalyvių pasiūlymais atplėš Pirkimų organizatorius. Į pradinio
susipažinimo su pateiktais pasiūlymais procedūrą dalyviai ir jų įgaliotieji atstovai nekviečiami.
9.3. Tolesnes pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras Pirkimų organizatorius atliks
konfidencialiai, dalyviams ar jų įgaliotiesiems atstovams nedalyvaujant.
10. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS TIKRINIMAS, PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS,
VERTINIMAS IR PALYGINIMAS, PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS
10.1. Dalyvių kvalifikacijos duomenis, pateiktus pasiūlymus ir pasiūlytas kainos Pirkimų organizatorius
nagrinėja konfidencialiai, dalyviams ar jų atstovams nedalyvaujant.
10.2. Pirkimų organizatorius tikrina tiekėjų atitiktį pirkimo sąlygose nustatytiems minimaliems kvalifikacijos
reikalavimams, vertindamas dalyvių pateiktus kvalifikaciją įrodančius dokumentus ir duomenis bei
savarankiškai skelbime apie pirkimą nurodytos paskutinės pasiūlymų pateikimo termino dienos neatlygintinai
prieinamus viešus duomenis apie tiekėją. Jeigu Pirkimų organizatorius nustato, kad tiekėjo pateikti
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kvalifikacijos duomenys yra neišsamūs arba netikslūs, Pirkimų organizatorius privalo raštu CVP IS
susirašinėjimo priemonėmis prašyti tiekėjo juos papildyti arba paaiškinti per Pirkimų organizatoriaus nurodytą
terminą. Jeigu Pirkimų organizatoriaus prašymu tiekėjas nepatikslina pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų
apie savo kvalifikaciją, Pirkimų organizatorius tokį pasiūlymą atmeta.
10.3. Pirkimų organizatorius priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio tiekėjo atitikties pirkimo
sąlygose nustatytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams. Pirkimų organizatorius kiekvienam iš jų
nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 3 (tris) darbo dienas, raštu CVP IS susirašinėjimo priemonėmis praneša
apie šio patikrinimo rezultatus, pagrįsdama priimtus sprendimus. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo
procedūrose turi tik tie tiekėjai, kurių kvalifikacija atitinka Perkančiosios organizacijos keliamus minimalius
kvalifikacijos reikalavimus.
10.4. Jeigu Pirkimų organizatorius, tikrindamas pasiūlymą ir jo pateikimą nustato, kad dalyvis pateikė
netikslius, neišsamius pirkimo dokumentuose nurodytus kartu su pasiūlymu teikiamus dokumentus: tiekėjo
įgaliojimą asmeniui pasirašyti pasiūlymą CVP IS saugiu elektroniniu parašu ar jungtinės veiklos sutartį, jei
pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, arba šių dokumentų nepateikė, Pirkimų organizatorius privalo raštu CVP
IS susirašinėjimo priemonėmis paprašyti dalyvio patikslinti, papildyti arba pateikti šiuos dokumentus per jo
nustatytą protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 3 (trys) darbo dienos nuo prašymo išsiuntimo
dienos. Jei dalyvis per Pirkimų organizatoriaus nustatytą terminą nepatikslina, nepapildo ar nepateikia pirkimo
dokumentuose nurodytų kartu su pasiūlymu teikiamų dokumentų: tiekėjo įgaliojimo asmeniui pasirašyti
pasiūlymą CVP IS elektroniniu parašu ar jungtinės veiklos sutarties, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė,
šio dalyvio pasiūlymas atmetamas.
10.5. Jeigu pateiktame pasiūlyme Pirkimų organizatorius randa pasiūlyme nurodytų kainų apskaičiavimo
klaidų, jis privalo raštu CVP IS priemonėmis paprašyti dalyvio per jo nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme
pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant galutinės pasiūlymo kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas
aritmetines klaidas, dalyvis neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis
dalimis. Jei dalyvis per Pirkimų organizatoriaus nurodytą terminą neištaiso kainos aritmetinių klaidų ir (ar)
nepaaiškina pasiūlymo, jo pasiūlymas laikomas neatitinkančiu pirkimo sąlygų nustatytų reikalavimų ir
atmetamas.
10.6. Kvalifikacijos duomenų patikslinimus, pasiūlymo turinio paaiškinimus, pasiūlyme nurodytų aritmetinių
klaidų pataisymus, pirkimo dokumentuose nurodytų kartu su pasiūlymu teikiamų dokumentų: tiekėjo
įgaliojimo asmeniui pasirašyti pasiūlymą CVP IS elektroniniu parašu ar jungtinės veiklos sutarties, jei
pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, patikslinimus ir papildymus arba pačius dokumentus, jei jų nebuvo
pateikę, dalyviai Perkančiajai organizacijai siunčia CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.
10.7. Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Pirkimų organizatoriui CVP IS priemonėmis paprašius,
dalyviai privalo per Pirkimų organizatoriaus nurodytą terminą pateikti papildomus paaiškinimus nekeisdami
pasiūlymo esmės.
10.8. Pasiūlymas atmetamas, jeigu:
10.8.1. dalyvis pasiūlymą ar jo dalį pateikė ne CVP IS priemonėmis;
10.8.2. pasiūlymą pateikęs dalyvis neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos
reikalavimų arba Pirkimų organizatoriaus prašymu per jo nurodytą terminą raštu CVP IS susirašinėjimo
priemonėmis nepatikslino netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją;
10.8.3. Perkančioji organizacija nustatys, kad dalyvis apie jo atitikimą kvalifikacijos reikalavimams pateikė
melagingą informaciją;
10.8.4. pasiūlymas ar jo pateikimas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų;
10.8.5. dalyvis per Pirkimų organizatoriaus nurodytą terminą neištaiso aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškina
pasiūlymo;
10.8.6. visų dalyvių, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per didelės, Perkančiajai
organizacijai nepriimtinos, kainos;
10.8.8. dalyvis pateikė daugiau nei vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis
pasiūlymus;
10.8.9. dalyvis CVP IS „prisegtame“ pasiūlyme nenurodė galutinės pasiūlymo kainos;
10.8.10. dalyvis pasiūlymo CVP IS nepasirašė galiojančiu saugiu elektroniniu parašu;
10.8.11. dalyvis per Pirkimų organizatoriaus nustatytą terminą, kaip nurodyta šių Pirkimo sąlygų 10.4 punkte,
nepatikslino, nepapildė ar nepateikė Pirkimo sąlygose nurodytų kartu su pasiūlymu teikiamų dokumentų:
tiekėjo įgaliojimo asmeniui pasirašyti pasiūlymą CVP IS elektroniniu parašu ar jungtinės veiklos sutarties, jei
pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė;
10.8.12. dalyvio siūlomos paslaugos neatitinka specifikacijos reikalavimų.
10.9. Apie pasiūlymo atmetimą tiekėjas informuojamas nedelsiant, ne ilgiau nei per 5 (penkias) darbo dienas
nuo sprendimo priėmimo.
10.10. Pirkimų organizatoriaus neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos pasiūlymo vertinimo
kriterijų – bus vertinamos galutinės pasiūlymų kainos eurais su PVM, žodžiais nurodytos tiekėjo pasiūlyme,
parengtame pagal 2 priedą „Pasiūlymo forma“.
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10.11. Jei dalyvis galutinės pasiūlymo kainos su PVM žodžiais nenurodys, pasiūlymo kaina bus laikoma
skaičiais išreikšta galutinė pasiūlymo kaina su PVM.
10.12. Kitomis valiutomis pateiktos galutinės pasiūlymų kainos bus perskaičiuojamos į eurus vadovaujantis
Viešųjų pirkimų įstatymo 24 straipsnio 2 dalies 19 punkto nuostatomis.
10.13. Jei pagal galiojančius teisės aktus dalyviui PVM netaikomas, tai vertinant tokio dalyvio pirkimo
pasiūlymą prie jo pasiūlytos galutinės pasiūlymo kainos be PVM tik vertinimo tikslais bus priskaičiuotas vokų
su pasiūlymais atplėšimo dieną Lietuvos Respublikoje galiojęs PVM.
10.14. Pasiūlymai bus lyginami galutinių pasiūlymų kainų eurais su PVM šimtąsias kainos dalis, apvalinant
reikšmes pagal aritmetikos taisykles, t. y. teisiškai reikšmingi bus ne daugiau nei du skaičiai po kablelio.
11. PASIŪLYMŲ EILĖS SUDARYMS IR LAIMĖTOJO NUSTATYMAS
11.1. Patikrinęs dalyvių atitiktį minimaliems kvalifikacijos reikalavimams, išnagrinėjęs, įvertinęs ir palyginęs
pateiktus pasiūlymus bei siūlomų Prekių atitiktį reikalavimams pagrindžiančius dokumentus, Pirkimų
organizatorius nustato pasiūlymų eilę bei laimėjusį pasiūlymą ir priima sprendimą sudaryti sutartį, t. y.:
11.1.1. dalyviai pasiūlymų eilėje surašomi jų pateiktuose pasiūlymuose nurodytų kainų didėjimo tvarka. Jeigu
keliuose pateiktuose pasiūlymuose galutinės pasiūlymų kainos yra vienodos, nustatant pasiūlymų eilę
pirmesniu į šią eilę įrašomas dalyvis, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiau. Pasiūlymų eilė nenustatoma, jei
buvo gautas tik vieno dalyvio pasiūlymas;
11.1.2. laimėjusiu dalyviu pripažįstamas dalyvis, kurio pasiūlymas yra pirmasis pasiūlymų eilėje arba tai yra
vienintelis pasiūlymą pateikęs dalyvis;
11.1.3. Pirkimų organizatorius priima sprendimą sutartį sudaryti su pirkimą laimėjusiu dalyviu.
11.2. Pirkimų organizatorius nedelsdamas, ne vėliau nei per 5 (penkias) darbo dienas nuo sprendimo
priėmimo dienos, suinteresuotiems dalyviams praneša apie priimtą sprendimą sudaryti paslaugų pirkimo
sutartį ir nurodo sudarytą pasiūlymų eilę, laimėjusį pasiūlymą, tikslų paslaugų pirkimo sutarties sudarymo
atidėjimo terminus, o dalyviams, kurių pasiūlymai neįrašyti į pasiūlymų eilę, – ir jų pasiūlymų atmetimo
priežastis.
12. PASLAUGŲ PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMAS IR ESMINĖS JOS SĄLYGOS
12.1. Pirkimą laimėjęs dalyvis privalo pasirašyti paslaugų pirkimo sutartį per Pirkimų organizatoriaus
nurodytą terminą. Terminas paslaugų pirkimo sutarčiai pasirašyti gali būti nurodytas atskirame pranešime arba
pranešime apie laimėjusį pasiūlymą.
12.2. Jeigu dalyvis, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti paslaugų pirkimo sutartį, raštu atsisako ją sudaryti arba iki
Pirkimų organizatoriaus nurodyto laiko dalyvis nepasirašo paslaugų pirkimo sutarties, arba atsisako sudaryti
paslaugų pirkimo sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti
paslaugų pirkimo sutartį. Tokiu atveju Pirkimų organizatorius siūlo sudaryti paslaugų pirkimo sutartį dalyviui,
kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po dalyvio, atsisakiusio sudaryti paslaugų pirkimo
sutartį.
12.3. Sudaroma paslaugų pirkimo sutartis turi atitikti laimėjusio dalyvio pasiūlymą ir šias pirkimo sąlygas.
12.4. Paslaugų pirkimo sutartis sudaroma vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise. Paslaugų pirkimo sutartis
ar atskiros jos nuostatos turi būti aiškinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise. Bet koks ginčas ar
nuomonių nesutapimas dėl sutarties ar atskirų jos nuostatų turi būti sprendžiami derybomis. Nepavykus
susitarti derybų keliu, ginčas perduodamas LR teismui pagal UAB „Vilniaus viešasis transportas“ buveinę ir
sprendžiamas pagal LR įstatymus.
12.5. Sudarant paslaugų pirkimo sutartį negali būti keičiama laimėjusio dalyvio pasiūlymo kaina ir pirkimo
dokumentuose bei pasiūlyme nustatytos pirkimo sąlygos. Tiekėjo pateiktas pasiūlymas yra neatskiriama
būsimos paslaugų pirkimo sutarties dalis.
12.6. Paslaugų pirkimo sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas paslaugų pirkimo sutarties sąlygų
koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo
pateiktos pirkimo sąlygose. Tais atvejais, kai paslaugų pirkimo sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo
įmanoma numatyti rengiant pirkimo sąlygas ir (ar) paslaugų pirkimo sutarties sudarymo metu, paslaugų
pirkimo sutarties šalys gali keisti tik neesmines paslaugų pirkimo sutarties sąlygas.
12.7. Paslaugų teikimo laikotarpis – 12 (dvylika) mėnesių nuo dienos, kurią tiekėjas pradeda teikti paslaugas
pagal sudarytą paslaugų pirkimo sutartį. Paslaugų pirkimo sutartis įsigalioja šalims ją pasirašius šalių sutartą
dieną. Neilgiau nei per 15 kalendorinių dienų po paslaugų pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos, šios dienos
neskaičiuojant, UAB „Vilniaus viešasis transportas“ telefonų ryšių tinklas be jokių papildomų perkančiosios
organizacijos investicijų turi būti sujungtas su tiekėjo tinklu. Paslaugų pirkimo sutartis baigiasi šalims visiškai
įvykdžius savo įsipareigojimus. Paslaugų pirkimo sutartis baigiasi pasibaigus paslaugų teikimo laikotarpiui, jei
jis nebuvo pratęstas, kai šalys tinkamai įvykdo visas iš paslaugų pirkimo sutarties kylančias prievoles arba kol
šalys sutaria paslaugų pirkimo sutartį nutraukti, arba paslaugų pirkimo sutartis nutraukiama įstatymu ar
sutartyje nustatytais atvejais. Paslaugų teikimo laikotarpis šalių sutarimu gali būti pratęstas vieną kartą,
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pratęsiant jį ne ilgesniam nei 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpiui. Šiuo atveju specifikacijoje nurodyti
orientaciniai mėnesiniai paslaugų kiekiai bus nurodomi kaip paslaugų pirkimo sutarties pratęsimo orientaciniai
mėnesiniai paslaugų kiekiai, o orientacinė paslaugų pirkimo sutarties pratęsimo kaina bus tokia pati, kaip ir
šios paslaugų pirkimo sutarties orientacinė (12 mėn. paslaugų teikimo laikotarpio) kaina. Jei paslaugų pirkimo
sutartis bus pratęsiama trumpesniam nei 12 (dvylikos) mėnesių paslaugų teikimo laikotarpiui, paslaugų
pirkimo sutarties pratęsime nurodyto paslaugų teikimo laikotarpio kiekvienos paslaugos orientaciniai
mėnesiniai kiekiai bus tokie patys, kaip specifikacijoje nurodyti kiekvienos paslaugos orientaciniai mėnesiniai
kiekiai, o tokio paslaugų teikimo laikotarpio paslaugų pirkimo sutarties pratęsimo orientacinė kaina bus
apskaičiuojama paslaugų pirkimo sutarties pratęsimo kiekvienos paslaugos orientacinių mėnesinių kiekių
kainas dauginant iš paslaugų pirkimo sutarties pratęsimo laikotarpio mėnesiais. Šis apskaičiuotas skaičius ir
bus nurodyto paslaugų teikimo laikotarpio paslaugų pirkimo sutarties pratęsimo orientacinė kaina. Bendras
paslaugų teikimo laikotarpis, nevertinant 15 kalendorinių dienų po paslaugų pirkimo sutarties įsigaliojimo
dienos laikotarpio, skirto UAB „Vilniaus viešasis transportas“ telefonų ryšių tinklo sujungimui su tiekėjo
tinklu, negali būti ilgesnis nei 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai.
12.8. Perkamos paslaugos ir jų apimtys, nurodytos specifikacijoje, turi būti perkeltos į paslaugų pirkimo
sutartį. Nurodytos paslaugų apimtys yra orientacinės. Sutarties galiojimo laikotarpiu pagal perkančiosios
organizacijos poreikius, jos gali tiek mažėti, tiek ir didėti. Perkančioji organizacija neįsipareigoja paslaugų
pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu (12 mėn. paslaugų teikimo laikotarpiu) kiekvieną mėnesį nupirkti visų
specifikacijoje nurodytų paslaugų visus orientacinius mėnesinius kiekius. Perkančioji organizacija paslaugų
pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu (12 mėn. paslaugų teikimo laikotarpiu) paslaugų pirkimo sutartyje
numatytomis sąlygomis per mėnesį gali nupirkti iki 60 procentų mažesnį bet kurios paslaugos mėnesinį kiekį,
nei specifikacijoje nurodytas orientacinis mėnesinis tos paslaugos kiekis. Perkančioji organizacija paslaugų
pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu (12 mėn. paslaugų teikimo laikotarpiu) paslaugų pirkimo sutartyje
numatytomis sąlygomis per mėnesį gali nupirkti iki 20 procentų didesnį bet kurios paslaugos mėnesinį kiekį,
nei specifikacijoje nurodytas orientacinis mėnesinis tos paslaugos kiekis, tai pat turi teisę paprašyti tiekėjo
viešojo fiksuoto telefono ryšio paslaugas teikti vienam ar keliems abonentams daugiau, bet paslaugų pirkimo
sutarties galiojimo laikotarpiu (12 mėn. paslaugų teikimo laikotarpiu) bendra Perkančiosios organizacijos
nupirktų paslaugų kaina negali būti didesnė nei paslaugų pirkimo sutarties (12 mėnesių paslaugų teikimo
laikotarpio) orientacinė kaina. Bendra didžiausia paslaugų pirkimo sutarties kaina, kurią Perkančioji
organizacija paslaugų pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu (per 12 mėnesių paslaugų teikimo laikotarpį)
gali sumokėti tiekėjui negali būti didesnė nei su tiekėju sudarytos paslaugų pirkimo sutarties orientacinė (12
mėnesių paslaugų teikimo laikotarpio) orientacinė kaina. 2.9. Perkančioji organizacija neįsipareigoja paslaugų
pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu (per 12 mėnesių paslaugų teikimo laikotarpį) kiekvieną mėnesį nupirkti
visą specifikacijoje nurodytą orientacinį kiekvienos paslaugos mėnesinį kiekį, taip pat turi teisę atsisakyti
viešojo fiksuoto telefono ryšio paslaugų teikimo vienam ar keliems abonentams, tačiau per 12 mėnesių
paslaugų teikimo laikotarpį nupirktų paslaugų bendra kaina negali būti mažesnė nei 60 procentų orientacinės
paslaugų pirkimo sutarties kainos.
12.9. Paslaugų pirkimo sutartyje turi būti nustatytas fiksuotas abonentinių mokesčių ir kitų mokesčių, jei
tiekėjas juos taikys, dydis, vietinių pokalbių (skambinant į TEO LT, AB tinklą), tarpmiestinių pokalbių
(skambinant į TEO LT, AB tinklą) bei pokalbių į kitus fiksuoto telefoninio ryšio tinklus pokalbio minutės ir
sujungimo kainos (įkainiai), taip pat viso kitos kainos ir visi kiti įkainiai, kuriuos tiekėjas nurodė pasiūlyme ir
kurie paslaugų pirkimo sutarties galiojimo metu yra nekeičiami. Paslaugų kainos (įkainiai) perskaičiuojami,
kai pasikeičia pridėtinės vertės mokesčio, taikomo perkamoms paslaugoms, dydis ar įstatymais nustatomas
kitas, paslaugų kainoms (įkainiams) tiesiogiai turintis įtakos mokestis. Paslaugų kainų (įkainių) pokyčių dydis
yra proporcingas mokesčio pokyčio dydžiui. Perskaičiuotos paslaugos kainos (įkainiai) taikomos toms
paslaugoms, kurios bus teikiamos po įstatymo, keičiančio mokesčio dydį, įsigaliojimo, jeigu tame įstatyme
nenumatyta kitaip.
12.10. Apmokėjimas už per kalendorinį mėnesį suteiktas paslaugas atliekamas į tiekėjo nurodytą banko
sąskaitą pagal tiekėjo pateiktą sąskaitą faktūrą per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros išrašymo
dienos. Nepaisant to, kas bus nurodyta mokėjimo pavedimuose, Perkančiajai organizacijai atlikus mokėjimus
tiekėjui pagal paslaugų pirkimo sutartį, įmokos pirmiausia yra skiriamos anksčiausiai pagal paslaugų pirkimo
sutartį atsiradusiems įsiskolinimams padengti, antrąja eile – delspinigiams apmokėti, jeigu jie buvo
priskaičiuoti pagal paslaugų pirkimo sutartį, trečiąja eile – palūkanoms.
12.11. Paslaugų pirkimo sutartyje pirkimo objektas bus apibūdinamas pagal šių konkurso sąlygų 2 skyriaus ir
pasiūlymo formoje (1 priede) nurodytus reikalavimus bei tiekėjo pateiktus pasiūlymus.
12.12. Perkančiosios organizacijos telefonijos tinklas ir turima skaitmeninė ryšių įranga turi būti sujungti su
paslaugos teikėjo tinklu neilgiau nei per 15 kalendorinių dienų po paslaugų pirkimo sutarties įsigaliojimo
dienos.
12.13. Paslaugų teikėjas dėl savo kaltės laiku nesuteikęs paslaugų, Perkančiajai organizacijai pareikalavus,
moka 0,02 procento dydžio delspinigius nuo laiku nesuteiktų paslaugų vertės už kiekvieną uždelstą dieną.

15/ 21
12.14. Perkančioji organizacija, laiku nesumokėjusi už suteiktas paslaugas, paslaugų teikėjui pareikalavus,
moka 0,02 procento dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.
12.15. Paslaugų pirkimo sutarties galiojimo metu naujai įsigytiems telefono numeriams taikomi paslaugų
pirkimo sutartyje ir viešojo pirkimo pasiūlyme nurodyti įkainiai.
12.16. Delspinigių sumokėjimas, jei paslaugų pirkimo sutartis nėra nutraukta, neatleidžia sutarties šalių nuo
pareigos vykdyti paslaugų pirkimo sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.
12.17. Paslaugų pirkimo sutarties šalys neatsako už savo sutartinių įsipareigojimų neįvykdymą, jeigu šis
nevykdymas yra nenugalimos jėgos (Force Majeure) aplinkybių pasekmė. Nenugalimos jėgos (Force Majeure)
aplinkybės suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje.
Dėl atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos aplinkybėms šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.
12.18. Paslaugų pirkimo sutarties nutraukimo tvarka:
12.18.1. Šalis gali vienašališkai nutraukti šią sutartį, jeigu kita šalis pažeidžia ir nevykdo sutarties sąlygų bei
įsipareigojimų, prieš tai ją raštiškai įspėjusi prieš 30 dienų.
12.18.2. sutartis gali būti nutraukiama raštišku Perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susitarimu.
12.19. Tiekėjas, prieš 10 dienų įspėjęs Perkančiąją organizaciją, gali nutraukti paslaugų pirkimo sutartį, jei
Perkančioji organizacija vėluoja vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus ilgiau nei 60 dienų ne dėl tiekėjo
kaltės atsiradusių priežasčių. Tokio nutraukimo atveju Perkančioji organizacija, dėl kurios kaltės nutraukiama
sutartis, atlygina tiekėjui jo patirtus faktinius nuostolius pagal iš anksto abiejų šalių suderintą aktą.
12.20. Perkančioji organizacija, įspėjusi tiekėją prieš 10 dienų, gali nutraukti paslaugų pirkimo sutartį šiais
atvejais:
12.20.1. kai tiekėjas nevykdo savo įsipareigojimų pagal sutartį;
12.20.2. kai tiekėjas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Perkančiosios organizacijos nurodymo
ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;
12.20.3. kai apskaičiuoti delspinigiai viršija sutartyje nustatytą kainą;
12.20.4. kai tiekėjas perleidžia sutartinių įsipareigojimų vykdymą be Perkančiosios organizacijos leidimo;
12.20.5. kai tiekėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir
kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;
12.21. Jei paslaugų pirkimo sutartis nutraukiama Perkančiosios organizacijos iniciatyva, nuostoliai ir (ar)
patirtos išlaidos išskaičiuojamos iš tiekėjui mokėtinų sumų.
12.22. Paslaugų pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimas – 5 (penkių) procentų sudarytos paslaugų pirkimo
sutarties (12 mėn. paslaugų teikimo laikotarpio) orientacinės kainos netesybos.
12.23. Jei paslaugų pirkimo sutarties įsipareigojimų vykdymui tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, tiekėjas
įsipareigoja paslaugų pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu nekeisti subtiekėjų, nurodytų tiekėjo pasiūlyme
arba, esant labai svarbioms priežastims ir tai pripažintų bei patvirtintų Perkančioji organizacija, keisti į ne
mažesnės kvalifikacijos, nei buvę subtiekėjai. Keičiami subtiekėjai turės būti suderinti su Perkančiąja
organizacija, įforminant papildomą susitarimą dėl subtiekėjų pakeitimo, pasirašomu abiejų paslaugų pirkimo
sutarties šalių. Perkančioji organizacija turi teisę pareikalauti įrodyti keičiamų subtiekėjų kvalifikaciją,
pateikiant atitinkamus dokumentus, jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti konkretūs reikalavimai
subtiekėjų kvalifikacijai.
12.24. Sudarant sutartį, negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kaina ir pirkimo dokumentuose bei
tiekėjo pasiūlyme nustatytos sąlygos.
13. PRETENZIJŲ IR GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA
13.1. Pretenzijos pateikiamos ir ginčai nagrinėjami Perkančiosios organizacijos Supaprastintų pirkimų
taisyklių ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka. Tiekėjo teisės ginčyti
Perkančiosios organizacijos veiksmus ar priimtus sprendimus reglamentuotos Viešųjų pirkimų įstatymo V
skyriuje.
14. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
14.1. Pirkimo procedūros, kurios neapibrėžtos šiose pirkimo sąlygose, vykdomos vadovaujantis Supaprastintų
pirkimų taisyklių ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo bei poįstatyminių teisės aktų nuostatomis.
14.2. Jeigu dalyvis, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti sutartį, raštu atsisako ją sudaryti arba jo pateikta
sąžiningumo deklaracija yra melaginga, arba iki Perkančiosios organizacijos nurodyto laiko nepasirašo
sutarties, arba atsisako sudaryti sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis
atsisakė sudaryti sutartį. Tuo atveju Perkančioji organizacija siūlo sudaryti sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas
pagal patvirtintą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti sutartį.
Pirkimų organizatorius

Gaudenis Sadaunykas
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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1. BENDROJI DALIS
1. Perkamos paslaugos:
1.1. ISDN PRI (30B+D) E1 srauto linija – 2 vnt. (kiekvienai linijai bus perkama po 100 telefono ryšio numerių
(MSN));
1.2. Skaitmeninė telefono linija (PSTN) – 2 vnt.;
1.3. 800-osios paslaugos linija – 4 vnt.;
1.4. Trumpojo numerio paslauga 18XX – 1 vnt.
Paslaugų mėnesiniai kiekiai:
Eil.
Nr.

Mato vnt.

Orientacinis kiekis
per mėnesį

min.

3 840

vnt.

1 910

min.

120

vnt.

65

min.

180

vnt.

100

min.

4 700

vnt.

2 600

min.

2 370

vnt.

3 500

11.

Vietiniai pokalbiai, skambinant į TEO LT, AB tinklą
Sujungimo mokestis
(vietiniai pokalbiai, skambinant į TEO LT, AB tinklą)
Tarpmiestiniai pokalbiai, skambinant į TEO LT, AB tinklą
Sujungimo mokestis
(tarpmiestiniai pokalbiai, skambinant į TEO LT, AB tinklą)
Pokalbiai į kitus fiksuoto telefoninio ryšio tinklus
Sujungimo mokestis
(pokalbiai į kitus fiksuoto telefoninio ryšio tinklus)
Pokalbiai tarp visų perkančiosios organizacijos abonentų
Sujungimo mokestis
(pokalbiai tarp visų perkančiosios organizacijos abonentų )
Skambučiai į perkančiosios organizacijos 800-ąsias linijas
Sujungimo mokestis
(skambučiai į perkančiosios organizacijos 800-ąsias linijas)
Skambučiai į trumpąjį numerį 18XX

min.

2 500

12.

Sujungimo mokestis į trumpąjį numerį 18XX

vnt.

1 000

13.

Vietiniai pokalbiai, skambinant į TEO LT, AB tinklą

min.

3 840

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Paslaugų pavadinimas

3. Perkamos viešojo fiksuoto ryšio paslaugos šiais adresais Vilniaus mieste bei su tokia numeracija (esama
dabartinė situacija):
3.1. Žolyno g. 15:
3.1.1. 1 vnt. srauto (ISDN PRI (30B+D) E1) linija su 100 numerių: 2394700-2394799;
3.1.2. 2 vnt. skaitmeninės (PSTN) linijos su numeriais: 2344444, 2709550;
3.1.3. 1 vnt. 800-osios paslaugos linija su numeriu: (800)00122;
3.1.4. 1 vnt. trumpojo numerio paslauga 18XX. (Adresas galės keistis priklausomai nuo Kontaktų centro
paslaugų tiekėjo)
3.2. Verkių g. 52:
3.2.1. 1 vnt. srauto (ISDN PRI (30B+D) E1) linija su 100 numerių: 2738600-2738699;
3.2.2. 3 vnt. 800-osios paslaugos linijos su numeriais: (800)01235; (800)01237; (800)00658.
3.3. ISDN PRI (30B+D) E1 srauto linija bus jungiama prie šios įrangos:
3.3.1. Žolyno g. 15 perkančioji organizacija yra įdiegusi vietinį IP telefonijos tinklą. IP telefonijos serveris su
„Cisco CallManager“ programine įranga veikia kartu su maršrutizatoriumi Cisco 2620 XM, kuris turi
specialų prievadą išoriniam ISDN PRI srautui (E1) pajungti.
3.3.2. Verkių g. 52 yra sumontuota „PBX“ (Private Branch Exchange) tipo stotelė „NORTEL MERIDIAN 1
IP NTAK11DC“ su E1 prievadu.
.
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2. PASLAUGŲ SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
Eil.
Nr.
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.
16.
17.
18.

Paslaugų specialieji reikalavimai
Paslaugų teikėjas privalo:
teikti vietinio ryšio paslaugas;
teikti tarpmiestinio ryšio paslaugas;
teikti tarptautinio ryšio paslaugas;
užtikrinti ryšio paslaugas su visais Lietuvoje paslaugas teikiančiais fiksuoto telefono ryšio operatoriais;
užtikrinti ryšio paslaugas su visais Lietuvoje judriojo telefono ryšio operatoriais;
teikti 800-ąją paslaugą; užtikrinti 800-osios linijos paslaugos teikimą, suteikiant galimybę šios paslaugos abonentui
Lietuvoje turėti telefono numerį, kuriuo klientai jam gali skambinti nemokamai. Paslaugų teikėjas turi užtikrinti
galimybę į šią liniją prisiskambinti iš visų tinklų Lietuvoje.
Šioje techninėje specifikacijoje nedetalizuotas paslaugas apmokestinti pagal tą dieną paslaugų teikėjo viešai
skelbiamus ir galiojančius viešojo fiksuoto telefono ryšio paslaugų įkainius;
užtikrinti faksimilių siuntimą ir gavimą.
Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti nepertraukiamą (24 valandas per parą) galimybę naudotis 1 punkte išvardintomis
ryšio paslaugomis.
UAB „Vilniaus viešasis transportas“ telefonų ryšių tinklas be jokių papildomų perkančiosios organizacijos investicijų
turi būti sujungtas su paslaugų teikėjo tinklu ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų po viešojo fiksuoto telefono
ryšio paslaugų teikimo sutarties įsigaliojimo. Jei paslaugų teikimui naudojama bevielė prieiga, turi būti naudojami tik
licencijuoti dažniai.
Paslaugų teikėjas įrenginėdamas, jeigu reikia, reikalingą elektroninių ryšių tinklo dalį iki perkančiosios organizacijos
pastato (-ų), įdiegdamas technines priemones ir (ar) atlikdamas numerių perkėlimą, būtinus pradėti teikti fiksuoto
telefono ryšio paslaugas, užtikrina ryšio nepertraukiamumą darbo dienomis ir darbo valandomis.
Paslaugų teikėjas turi išsaugoti visus šiuo metu UAB „Vilniaus viešasis transportas“ turimus telefono numerius bei
esamą skambinimo tvarką iš fiksuoto ryšio telefonų, o perkančiajai organizacijai pareikalavus panaikinti
nereikalingus ar suteikti reikalingus naujus papildomus (iki 15%) telefono numerius ar pakeisti skambinimo tvarką.
Dėl šių paslaugų perkančioji organizacija neturi patirti papildomų išlaidų.
UAB „Vilniaus viešasis transportas“ turi teisę atsisakyti viešojo fiksuoto telefono ryšio paslaugų teikimo vienam ar
keliems abonentams, ne vėliau kaip prieš 30 dienų oficialiu raštu informavęs apie tai paslaugų teikėją.
Naujai įsigytiems abonentams bus taikomi pirkimo sutartyje nurodyti paslaugų įkainiai.
Naujų abonentų pajungimas ir esamų atjungimas turi būti nemokamas. Naujiems abonentams viešojo fiksuoto
telefono ryšio paslaugos turi būti teikiamos iki pirkimo sutarties galiojimo termino pabaigos.
Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti, kad skambinant kitiems abonentams ir priimant skambučius, bus rodomas
teisingas skambinančiojo numeris.
Paslaugų teikėjas turi turėti visą parą veikiančią klientų aptarnavimo ir gedimų registravimo tarnybą, pasiekiamą iš
visų Lietuvos fiksuoto ir judriojo ryšio operatorių tinklų vienu nemokamu numeriu. Paslaugų teikėjas tuo numeriu
visą parą turi nemokamai registruoti gedimus ir konsultuoti perkančiosios organizacijos atsakingus darbuotojus
klausimais, susijusiais su viešojo fiksuoto telefono ryšio paslaugų teikimu. Paslaugos teikėjas pasiūlyme privalo
nurodyti šios tarnybos telefono numerį, fakso numerį ir elektroninio pašto adresą.
Paslaugų teikėjas turi sureaguoti į iškvietimus ne ilgiau kaip per 30 (trisdešimt) minučių. Reagavimo laikas - laikas
nuo pranešimo apie gedimą gavimo iki pranešimo išsiuntimo užsakymą įregistravusiam įstaigos asmeniui
elektroniniu paštu, atsakant į registruotą paslaugų teikėjo sistemoje užsakymą, bei preliminarus problemos sprendimo
laiko nurodymas arba konsultacija telefonu.
Užfiksuotas gedimas turi būti pašalintas ne ilgiau kaip per 8 val. nuo gedimo užfiksavimo paslaugų teikėjo įmonėje
momento.
Fiksuoto telefono ryšio paslaugos turi atitikti techninius kokybinius ISDN PRI EI (arba lygiavertės) paslaugų
reikalavimus pagal tarptautinį skaitmeninio komunikacijų tinklo standartą ETS 300011 (arba lygiavertį), turėti
30B+D kanalų struktūrą su tiesioginio skambučio (DDI) funkcija ir užtikrinti ne mažiau kaip 30 balso kanalų vienu
metu.
Paslaugų teikėjas privalo nemokamai sujungti UAB „Vilniaus viešasis transportas“ abonentus Lietuvos teritorijoje su
priešgaisrine apsauga, policija, greitąja medicinine pagalba, dujų avarine tarnyba bei bendruoju pagalbos centru
(112).
Visi darbai, susiję su ryšio nutraukimu, turi būti vykdomi iš anksto suderinus su perkančiosios organizacijos įgaliotu
asmeniu.
Fiksuoto telefono ryšio paslaugos turi būti teikiamos be papildomų investicijų, paslaugų teikėjas turi užtikrinti visą
paslaugų infrastruktūrą iki perkančiosios organizacijos objektuose esančių galinių įrenginių.
Ryšio pateikiamumui užtikrinti kiekviena ISDN PRI (E1) paslauga turi būti teikiama per atskirą įrenginį. Paslaugų
teikėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti šios paslaugos techninį sprendimą.
Paslaugų teikėjas turi suteikti internetinę perkančiosios organizacijos abonentų apskaitos informacijos bei paslaugų
valdymo (skambučių išklotinių) prieigą.
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Eil.
Nr.

Paslaugų specialieji reikalavimai

Paslaugų teikėjas turi užtikrinti sekundžių tikslumo pokalbių apskaitą ir perkančiosios organizacijos prašymu kas
mėnesį teikti pokalbių 1 sekundės tikslumu ataskaitas. Perkančioji organizacija neturi patirti papildomų išlaidų.
Paslaugų teikėjo telefono ryšio apskaitos sistema turi atitikti Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus ir turi
užtikrinti pokalbių apskaitą sekundžių tikslumu. Paslaugų teikėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti Valstybinės
20.
metrologijos tarnybos ar kitos užsienio valstybėje registruotos analogiškos institucijos išduotus tipo patvirtinimą ir
metrologinę patikrą liudijančius dokumentus (skaitmenines dokumentų kopijas).
Viešojo fiksuoto telefono ryšio paslaugų suteikimas pirkimo sutarties vykdymo metu turi būti ne mažesnis kaip 99,7
21.
%.
19.
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PASIŪLYMO FORMA
Pasiūlymas turi būti pateiktas užpildant šią pasiūlymo formą!
Pildant šią pasiūlymo formą ir pateikiant ją, negalima ištrinti jokios lentelės ir jokio teksto!
Užpildyta šį pasiūlymo forma turi būti pateikta tokia, koki ji yra!

-------------------------VIEŠOJO FIKSUOTO TELEFONO RYŠIO PASLAUGŲ PIRKIMO
SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO BŪDU
PASIŪLYMAS
2017-_____________-__
Dalyvio pavadinimas ir kodas
(jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė,
nurodyti visų grupės partnerių pavadinimus)
Dalyvio adresas
(jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė,
nurodyti visų grupės partnerių adresus)
Įgalioto asmens vardas ir pavardė
Telefono numeris
Fakso numeris
E. pašto adresas
Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subtiekėjus*:
Eil.
Nr.

Subtiekėjo pavadinimas ir adresas

Sutarties dalis (apimtis litais,
dalis procentais), kuriai ketinama
pasitelkti subtiekėjus

Subtiekėjo teikiamos
paslaugos

*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai.

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1) skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
2) pirkimo dokumentuose, jų paaiškinimuose, papildymuose.
Mes siūlome pirkimo dokumentuose nurodytomis sąlygomis UAB „Vilniaus viešasis transportas“
teikti šias specifikacijos reikalavimus atitinkančias viešojo fiksuoto telefono ryšio paslaugas šiomis
kainomis:
Paslaugų
Orientacinis Paslaugos orientacinių
Pirkimo objektas
Mato
kiekis per
įkainis
kiekių per
(paslaugos)
vnt.
mėnesį
be PVM mėnesį kaina
be PVM
1
2
3
4
5 (3×4)
Vietiniai pokalbiai, skambinant į TEO LT, AB tinklą
Sujungimo mokestis
(vietiniai pokalbiai, skambinant į TEO LT, AB tinklą)
Tarpmiestiniai pokalbiai, skambinant į TEO LT, AB tinklą
Sujungimo mokestis
(tarpmiestiniai pokalbiai, skambinant į TEO LT, AB tinklą)
Pokalbiai į kitus fiksuoto telefoninio ryšio tinklus
Sujungimo mokestis
(pokalbiai į kitus fiksuoto telefoninio ryšio tinklus)
Pokalbiai tarp visų perkančiosios organizacijos abonentų
Sujungimo mokestis
(pokalbiai tarp visų perkančiosios organizacijos abonentų )
Skambučiai į perkančiosios organizacijos 800-ąsias linijas
Sujungimo mokestis
(skambučiai į perkančiosios organizacijos 800-ąsias linijas)

min.

3 840

vnt.

1 910

min.

120

vnt.

65

min.

180

vnt.

100

min.

4 700

vnt.

2 600

min.

2 370

vnt.

3 500

20/ 21
Skambučiai į trumpąjį numerį 18XX

min.

2 500

Sujungimo mokestis į trumpąjį numerį 18XX

vnt.

1 000

Visų paslaugų visų orientacinių kiekių kaina per mėnesį be PVM

(A)
(B)=(A)×12
(C)=(B)×2
(D)=(C)×0,21

Orientacinė visų paslaugų visų kiekių kaina 12 mėnesių laikotarpiui be PVM
Galutinė pasiūlymo kaina (orientacinė sutarties vertė 24 mėn. laikotarpiui),
įvertinus galimybę sutartį 1 kartą pratęsti, be PVM
21 proc. PVM
Galutinė pasiūlymo kaina
(orientacinė sutarties vertė 24 mėn. laikotarpiui) su PVM

(E)=(C)+(D)

Galutinė pasiūlymo kaina su PVM...................... Eur (žodžiais..............................................eurų........)
Į galutinę pasiūlymo kainą įskaičiuotos visos tiekėjo išlaidos: paslaugų teikimo, jų perjungimo iš vieno
operatoriaus tinklo į tiekėjo operatoriaus tinklą, kiti galimi kaštai ir visa galima rizika, susijusi su rinkos
kainų svyravimais ir visos tiekėjo išlaidos, apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties
įvykdymui, bei visi mokesčiai, įskaitant PVM, kuris yra ........ žodžiais...... .
Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo bendrą kainą be
PVM ir priežastis, dėl kurių PVM nemoka.
Paslaugas teiksime pirkimo sąlygose nurodytomis sąlygomis.
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai :
Eil.
Nr.

Pateiktų dokumentų pavadinimas

Dokumento puslapių
skaičius

Kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai
...
Kiti dokumentai
...

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija*:
Eil. Nr.

Pateikto dokumento pavadinimas
...

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad pasiūlymo kaina ar visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Su esminėmis paslaugų pirkimo sutarties sąlygomis, pateiktomis pirkimo sąlygų 12 skyriuje, sutinkame
Pasiūlymas galioja pirkimo sąlygose nurodytą laikotarpį.

_____________________________
Dalyvis arba jo įgaliotas asmuo

_____________
parašas

_____________
vardas ir pavardė
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TIEKĖJO DEKLARACIJOS FORMA
-----------------------------------------------------------------------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)

UAB „Vilniaus viešasis transportas“
TIEKĖJO DEKLARACIJA
_____________ Nr._______
(Data)

_____________
(Sudarymo vieta)

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

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

dalyvaujantis (-i)

UAB „Vilniaus viešasis transportas

(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)

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

___________________________________________________________________________ ,
skelbtame CVP IS (pirkimo Nr.
):
1. nesudaręs (-iusi) taikos sutarties su kreditoriais, nesustabdęs (-džiusi) ir neapribojęs (-usi) savo veiklos;
2. nuo 2016-01-01 nėra padaręs (-iusi) esminio pirkimo sutarties pažeidimo, dėl kurio per pastaruosius 3
metus buvo nutraukta pirkimo sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo
sprendimas, kuriuo tenkinami perkančiosios organizacijos reikalavimai pripažinti pirkimo sutarties
neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą esminiu ir atlyginti dėl to patirtus nuostolius;
3. man žinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, vadovaujantis Lietuvos Respublikos
viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 1 punktu, pateiktas pasiūlymas bus atmestas.
Tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.
Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildo kiekvienas ūkio subjektas.

(Deklaraciją pasirašiusio asmens pareigos)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

