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I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Perkančioji organizacija – UAB „Vilniaus viešasis transportas“, įmonės kodas 302683277,
Žolyno g. 15, 10209 Vilnius, (toliau – Perkančioji organizacija), kartu su Vilniaus miesto
savivaldybės administracija ketina įgyvendinti projektą „Miesto viešojo transporto priemonių parko
atnaujinimas Vilniaus mieste“, kuris bus dalinai finansuojamas 2014–2020 metų Europos Sąjungos
(toliau – ES) fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir
atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonės Nr. 04.5.1-TID-V517 „Miesto viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ struktūrinių fondų lėšomis, ir
numato įsigyti naujus žemagrindžius troleibusus, pritaikytus vežti keleivius miesto sąlygomis.
2. Viešąjį pirkimą atlieka Perkančiosios organizacijos įgaliotoji Vilniaus miesto savivaldybės
administracija, kodas 188710061, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius (toliau – Įgaliotoji perkančioji
organizacija). Įgaliotajai perkančiajai organizacijai suteikiama teisė organizuoti pirkimą ir atlikti
pirkimo procedūras Perkančiosios organizacijos vardu iki pirkimo sutarties sudarymo. Perkančioji
organizacija pirkimo sutartį sudarys savo vardu.
3. Perkančioji organizacija yra pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtoja. PVM
mokėtojo kodas – LT100006468313.
4. Žemagrindžių troleibusų viešojo pirkimo atviro konkurso būdu sąlygos (toliau – pirkimo
sąlygos) ir jų paaiškinimai bei papildymai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje
sistemoje (toliau – CVP IS) adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/, www.vilnius.lt ir
www.vilniausviesasistransportas.lt kartu su skelbimu apie pirkimą. Įgaliotoji perkančioji
organizacija neteikia tiekėjams pirkimo dokumentų popierinio varianto. Tiekėjai turėtų atidžiai
stebėti CVP IS skelbiamus pirkimo dokumentų paaiškinimus bei papildymus.
5. Atviro konkurso sąlygose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų
įstatyme (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) apibrėžtas sąvokas.
6. Visos pirkimo sąlygos nustatytos pirkimo dokumentuose, kuriuos sudaro:
6.1. skelbimas apie pirkimą;
6.2. konkurso sąlygos (kartu su priedais);
6.3. dokumentų paaiškinimai, patikslinimai, taip pat atsakymai į tiekėjų klausimus, jei bus;
6.4. kita CVP IS pateikta informacija.
7. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio
pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų.
8. Išankstinis informacinis skelbimas apie šį pirkimą paskelbtas nebuvo.
9. 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 (toliau – tiekėjas, dalyvis). Pateikdamas pasiūlymą, tiekėjas tuo pačiu
patvirtina, kad sutinka su pirkimo sąlygomis ir pirkimo dokumentuose nustatytais reikalavimais.
II. PIRKIMO OBJEKTAS
10. Pirkimo objektas – keleivius miesto sąlygomis vežti pritaikyti nauji žemagrindžiai vienaukščiai
troleibusai (transporto priemonės kodas – M3CET) (toliau – Transporto priemonės/ Troleibusai/
Prekės). Pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ − 34622300-6 „Troleibusai“. Nustatyta maksimali
pirkimo vertė be PVM – 15 829 000,00 (penkiolika milijonų aštuoni šimtai dvidešimt devyni
tūkstančiai) eurų.
11. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Minimalus perkamas Transporto priemonių kiekis – 40
(keturiasdešimt) vnt. Perkančioji organizacija siekia įsigyti ir daugiau Transporto priemonių, nei
nurodytas minimalus Transporto priemonių kiekis, t. y. didžiausią Transporto priemonių kiekį, kurį
galima įsigyti už 10 punkte nustatytą maksimalią pirkimo vertę be PVM. Tiekėjai, įvertinę siūlomų
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Transporto priemonių vieneto kainą be PVM, kurią nurodo pasiūlyme, ir 10 punkte nustatytą
maksimalią pirkimo vertę be PVM, privalo siūlyti didžiausią Transporto priemonių kiekį, kurį
Perkančioji organizacija gali įsigyti už 10 punkte nustatytą maksimalią pirkimo vertę be
PVM. Tiekėjo pasiūlymo kaina be PVM ir pirkimo sutarties vertė be PVM negali būti didesnės nei
10 punkte nustatyta maksimali pirkimo vertė be PVM.
12. Pirkimo pasiūlyme visos siūlomos Transporto priemonės turi būti vieno gamintojo, vieno
modelio ir vienodos komplektacijos, su kintamos srovės asinchroniniais elektros traukos varikliais,
turi būti naujos, pagamintos ne anksčiau nei 2017 m. Kitos perkamų Transporto priemonių savybės
apibūdintos techninėje specifikacijoje (1 priede) (toliau – specifikacija). Jeigu specifikacijoje
nurodomas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai,
konkreti kilmė ar gamyba, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam.
13. Transporto priemonės Perkančiajai organizacijai turi būti pristatytos ir perduotos Perkančiosios
organizacijos buveinės adresu Žolyno g. 15, 10209 Vilnius, Lietuvos Respublika nustatytais
terminais ir pirkimo sutarties projekte nustatyta tvarka. Perkančioji organizacija jokių išlaidų dėl
Transporto priemonių pristatymo ir perdavimo Perkančiajai organizacijai patirti negali.
14. Transporto priemonės Perkančiajai organizacijai gali būti pristatomos partijomis. Tiekėjo
pasiūlyme nurodyti pirmosios partijos (ne mažiau nei 5 (penkios) Transporto priemonės) ir visų
Transporto priemonių pristatymo terminai bus vertinami, apskaičiuojant tiekėjo pasiūlymo
ekonominio naudingumo balą, kaip nurodyta konkurso sąlygų 57 punkte. Visos Transporto
priemonės Perkančiajai organizacijai turi būti pristatytos ir perduotos ne ilgiau nei per 330 (trys
šimtai trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pirkimo sutarties pasirašymo dienos, šios dienos
neskaičiuojant, arba per tiekėjo pasiūlyme nurodytą trumpesnį terminą.
15. Įsigaliojus Sutarčiai, Perkančioji organizacija pirkimo sutarties projekte nustatyta tvarka ir
terminais sumokės tiekėjui visų Transporto priemonių kainos dalį (pradinę įmoką) – 15 (penkiolika)
procentų Sutarties kainos be PVM. Likusią Sutarties kainos dalį ir PVM, jei PVM tiekėjui taikomas,
Perkančioji organizacija tiekėjui sumokės tiekėjui pristačius Transporto priemones pirkimo sutarties
projekte nustatyta tvarka ir terminais.
16. Įgaliotoji perkančioji organizacija neleidžia pateikti alternatyvių pasiūlymų.
III. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI
17. Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus:
1 lentelė. Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai
Dokumentai ir informacija, kuriuos turi
Eil.
Minimalūs tiekėjo kvalifikacijos
pateikti tiekėjai, siekiantys įrodyti, kad jų
Nr.
reikalavimai
kvalifikacija atitinka keliamus reikalavimus
17.1. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo arba Išrašai iš teismų sprendimų, jei tokie yra, ar
tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, Informatikos ir ryšių departamento prie
vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis Lietuvos
Respublikos
vidaus
reikalų
narys (nariai), turintis (turintys) teisę ministerijos išduota pažyma ar valstybės
juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos
ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) Vyriausybės
nustatyta
tvarka
išduotas
asmuo (asmenys), turintis (turintys) dokumentas,
patvirtinantis
jungtinius
teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis,
apskaitos
dokumentus,
neturi ar jiems tolygus šalies, kurioje registruotas
neišnykusio ar nepanaikinto teistumo ir tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko,
dėl tiekėjo (juridinio asmens) per kompetentingos
teismo
ar
viešojo
pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir administravimo
institucijos
išduotas
įsiteisėjęs
apkaltinamasis
teismo dokumentas, liudijantis, kad nėra nurodytų
nuosprendis
už
dalyvavimą pažeidimų.
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17.2.

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.
Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo arba
tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo,
dalyvis (fizinis asmuo), turintis balsų
daugumą juridinio asmens dalyvių
susirinkime, neturi neišnykusio ar
nepanaikinto teistumo už nusikalstamą
bankrotą.

Teikiamas 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.

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.
Teikiamas 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 1) ir 2) punktuose nurodytų
dokumentų, turi būti pateikta laisvos formos
tiekėjo deklaracija, patvirtinanti vieną iš šių
sąlygų: 1) kad balsų daugumos (50 proc. + 1
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17.3.

Tiekėjas
nebankrutavęs,
nelikviduojamas,
su
kreditoriais
nesudaręs taikos sutarties (tiekėjo ir
kreditorių susitarimas tęsti tiekėjo
veiklą, kai tiekėjas prisiima tam tikrus
įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka
savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar
atsisakyti), nesustabdęs ar neapribojęs
savo veiklos, arba jo padėtis pagal
šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus
nėra tokia pati ar panaši, neiškelta
restruktūrizavimo, bankroto byla arba
bankroto procesas nevykdomas ne
teismo tvarka, neinicijuotos priverstinio
likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais
procedūros arba jam nevykdomos
analogiškos procedūros pagal šalies,
kurioje jis registruotas, įstatymus.

17.4.

Tiekėjas
turi
būti
įvykdęs
įsipareigojimus, susijusius su mokesčių,
įskaitant socialinio draudimo įmokas,
mokėjimu pagal šalies, kurioje jis
registruotas, ar šalies, kurioje yra
Įgaliotoji
perkančioji
organizacija,
reikalavimus.
Tiekėjas
laikomas
įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius

balsas) juridinio asmens dalyvių susirinkime
neturi nei vienas juridinio asmens dalyvis
(fizinis asmuo), arba 2) kad balsų daugumą
turintis dalyvis yra juridinis asmuo.
1) Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo,
registruotas Lietuvos Respublikoje, pateikia
Valstybės įmonės Registrų centro išduotą išrašą
ar šios įmonės Lietuvos Respublikos
Vyriausybės
nustatyta
tvarka
išduotą
dokumentą,
patvirtinantį
jungtinius
kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis
nurodytoms aplinkybėms įrodyti, arba teismo
išduotą išrašą iš teismo sprendimo, jei toks yra.
Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas
Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama
pateikti šio kvalifikacijos reikalavime nurodytų
dokumentų. Įgaliotoji perkančioji organizacija
tikrina paskutinės pasiūlymų pateikimo termino
dienos, nurodytos skelbime apie pirkimą,
duomenis.
Kitos valstybės tiekėjas pateikia šalies, kurioje
yra registruotas tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis
atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo
administravimo institucijos išduotą pažymą.
Nurodytas 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) Tiekėjo deklaracija (4 priedas) patvirtinanti,
kad tiekėjas su kreditoriais nėra sudaręs taikos
sutarties, nesustabdęs ar neapribojęs savo
veiklos, nesiekia susitarimo su kreditoriais,
arba atitinkamos užsienio šalies institucijos
išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad
tiekėjas su kreditoriais nėra sudaręs taikos
sutarties, nesustabdęs ar neapribojęs savo
veiklos, nesiekia susitarimo su kreditoriais 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.
1) Valstybinės mokesčių inspekcijos prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos
arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka
išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius
kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis,
ar šalies, kurioje registruotas tiekėjas,
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su mokesčių, įskaitant socialinio
draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo
neįvykdytų įsipareigojimų suma yra
mažesnė kaip 50 eurų.

17.5.

17.6.

kompetentingos valstybės institucijos išduota
pažyma.
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.
Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas
Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama
pateikti šio kvalifikacijos reikalavime nurodytų
dokumentų. Įgaliotoji perkančioji organizacija
tikrina paskutinės pasiūlymų pateikimo termino
dienos, nurodytos skelbime apie pirkimą,
duomenis.
Kitos valstybės tiekėjas pateikia šalies, kurioje
yra įregistruotas tiekėjas, kompetentingos
valstybės institucijos išduotą pažymą.

Teikiami dokumentai turi būti išduoti ne
anksčiau nei 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo
termino pabaigos. Jei dokumentai išduoti
anksčiau, tačiau jų galiojimo terminas ilgesnis
nei pasiūlymų pateikimo terminas, tokie
dokumentai yra priimtini.
Tiekėjas nuo 2016-01-01 nėra padaręs Tiekėjo deklaracija (4 priedas), patvirtinanti,
esminio pirkimo sutarties pažeidimo, kad tiekėjas nuo 2016-01-01 nėra padaręs
dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo esminio pirkimo sutarties pažeidimo.
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.
Tiekėjas turi teisę verstis ta veikla, kuri Profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės
reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti.
įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta
toje valstybėje narėje, kurioje tiekėjas
registruotas, ar priesaikos deklaracija, liudijanti
tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla. Lietuvos
Respublikoje registruotas tiekėjas pateikia:
valstybės įmonės Registrų centro išduotą
juridinių asmenų registro išplėstinį išrašą* arba
trumpąjį išrašą* ir įstatus (aktualią įstatų
redakciją), asmuo, besiverčiantis veikla turint
verslo liudijimą, – verslo liudijimą.
*Nurodytas teikiamas dokumentas turi būti
išduotas ne anksčiau nei 120 dienų iki
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17.7.

Tiekėjas yra įdiegęs kokybės vadybos
sistemą transporto priemonių gamybos
ir (ar) jų pardavimo srityje, atitinkančią
kokybės vadybos ISO 9001 arba
lygiaverčio standarto reikalavimus.

pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei
dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo
galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų
pateikimo terminas, toks dokumentas yra
priimtinas.
Nepriklausomos įstaigos išduotas sertifikatas,
patvirtinantis, kad tiekėjas laikosi ISO 9001
kokybės vadybos sistemos reikalavimų, arba
kitas dokumentas, įrodantis, kad tiekėjas laikosi
lygiavertės ISO 9001 standartui kokybės
vadybos užtikrinimo priemonių sistemos
reikalavimų.

2 lentelė. Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo
reikalavimai:
Dokumentai ir informacija, kuriuos turi
Eil.
Minimalūs tiekėjo kvalifikacijos
pateikti tiekėjai, siekiantys įrodyti, kad jų
Nr.
reikalavimai
kvalifikacija atitinka keliamus
reikalavimus
17.8. Tiekėjas turi būti gamintojas arba būti Dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas yra
įgaliotas Transporto priemonių gamintojo gamintojas (pateikiama tiekėjo pažyma) ir (ar)
atstovas arba turi būti sudaręs atitinkamą įgaliotas gamintojo atstovas (pateikiami
sutartį su kitu ūkio subjektu, turinčiu teisę oficialų
atstovavimą
patvirtinantys
atstovauti gamintojui dėl prekybos ir dokumentai), ir (ar) dokumentai, įrodantys
garantinio
aptarnavimo
siūlomoms gamintojo suteiktą teisę parduoti ir teikti
Transporto priemonėmis.
garantinį aptarnavimą pasiūlyme pateiktoms
Transporto priemonėms.
17.9. Tiekėjo vidutinės metinės pajamos iš Laisvos
formos
tiekėjo
deklaracija,
elektrinių
miesto
tipo
keleivinių patvirtinanti
tiekėjo
atitikimą
šiam
transporto priemonių gaminimo ir (ar) kvalifikaciniam reikalavimui, kurioje turi būti
pardavimo per pastaruosius 3 finansinius nurodyta, kad tiekėjo vidutinės metinės
metus arba per laiką nuo tiekėjo pajamos iš elektrinių miesto tipo keleivinių
įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė transporto priemonių gaminimo ir (ar)
veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) pardavimo per pastaruosius 3 finansinius
turi būti ne mažesnės nei 6 740 000 EUR metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo
be PVM.
dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei
3 finansinius metus) yra ne mažesnės nei
6 740 000 EUR be PVM.
17.10. Tiekėjo patirtis – per paskutinius 3 metus
arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo
dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą
mažiau nei 3 metus) įvykdyta(-os) (ir) ar
vykdoma(-os) 1 (viena) arba 2 (dvi), arba
3 (trys) panašios sutartis (-ys), kurios (-ių)
objektas yra elektrinių miesto tipo
keleivinių
transporto
priemonių
gaminimas ir (ar) pardavimas ir kurios (ių) bendra vertė yra ne mažesnė nei
11 000 000 eurų be PVM.

Laisvos
formos
tiekėjo
deklaracija,
patvirtinanti
tiekėjo
atitikimą
šiam
kvalifikaciniam reikalavimui, kurioje turi būti
nurodyta, kad per paskutinius 3 metus arba
per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos
(jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3
metus) įvykdytos(-ų) (ir) ar vykdomos(-ų)
sutarties(-ių), kurių objektas yra elektrinių
miesto tipo keleivinių transporto priemonių
gaminimas ir (ar) pardavimas sąrašą, jame
nurodant pagamintų ir (ar) parduotų
transporto priemonių tipą, pavadinimą,
Jei tiekėjas teikia informaciją apie skaičių, datas, sutarties (-ių) čių vertes ir
vykdomą(-as)
sutartį(-is),
šios(-ių) prekių ar paslaugų gavėjus bei jų kontaktus,
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sutarties(-ių) įvykdytos(-ų) dalies(-ių) neatsižvelgiant į tai, ar jie yra perkančiosios
vertė turi būti ne mažesnė nei nei 11 000 organizacijos ar ne. Įrodymui apie prekių
000 eurų be PVM.
pateikimą ar paslaugų suteikimą tiekėjas
pateikia gavėjo pažymą.
*Vertinamos per paskutinius 3 metus iki
pasiūlymų pateikimo termino pabaigos
įvykdytos ir (ar) vykdomos sutartys.
Pastabos:
a) tiekėjas pateikia elektronines dokumentų formas, t. y. nuskenuotus dokumentų originalus
arba kitaip elektroninėmis priemonėmis tiesiogiai suformuotus dokumentus;
b) pateikiant atitinkamų dokumentų skaitmenines kopijas ir pasiūlymą pasirašant saugiu
elektroniniu parašu yra deklaruojama, kad kopijos yra tikros;
c) Įgaliotoji perkančioji organizacija pripažįsta kitose valstybėse išduotus lygiaverčius
minimalius kvalifikacijos reikalavimus įrodančius dokumentus;
d) Įgaliotajai perkančiajai organizacijai paprašius, tiekėjas privalės pateikti kvalifikacijos
atitikties dokumentų originalus;
e) 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;
f) jeigu tiekėjas negali pateikti kvalifikacijos atitiktį patvirtinančių dokumentų, nes
atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima
visų keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti priesaikos deklaracija arba šalyse, kuriose ji netaikoma,
oficialia tiekėjo deklaracija, kurią jis yra pateikęs kompetentingai teisinei arba administracinei
institucijai, notarui arba kompetentingai profesinei ar prekybos organizacijai jo kilmės šalyje arba
šalyje, iš kurios jis atvyko;
g) viešųjų pirkimų komisija turi teisę tiekėjo paprašyti pateikti ir kitą informaciją, duomenis
ir dokumentus, skirtus įsitikinti tiekėjo kvalifikacijos atitiktimi minimaliems kvalifikacijos
reikalavimams.
18. Tiekėjas turi atitikti visus 17 punkte nustatytus reikalavimus.
19. Jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių pirkimo sąlygų 17.1-17.5 punktuose nustatytus
kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai. 17.6 punkte
nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti tas (tie) ūkio subjektų grupės narys (-iai) kartu,
kurio (-ių) prisiimtoms prievolėms pagal pirkimo sutartį vykdyti reikia atitinkamų atestatų,
licencijų, leidimų, verslo liudijimų ir panašių dokumentų, o šių pirkimo sąlygų 17.7 - 17.10
punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ūkio subjektų grupės nariai kartu.
20. Kiekvienas subtiekėjas turi atitikti 17.6 punkte nustatytą reikalavimą toje veiklos srityje,
atsižvelgiant į jo prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti.
21. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, neatsižvelgdamas į tai, kokio teisinio
pobūdžio yra jo ryšiai, jeigu jis realiai disponuos tais ištekliais pirkimo sutarties vykdymo metu.
Šiuo atveju tiekėjas privalo įrodyti Įgaliotajai perkančiajai organizacijai, kad vykdant pirkimo
sutartį tie ištekliai jam 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.
22. Pasiūlyme turi būti tiekėjo, ūkio subjektų grupės narių (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų
grupė), subtiekėjų reikalaujamus kvalifikacijos kriterijus pagrindžiantys dokumentai.
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23. Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo tvarka: bus atliekamas kiekvieno tiekėjo kvalifikacijos
tikrinimas, ar tiekėjas atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus minimalius teisės verstis atitinkama
veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo reikalavimus.
IV. ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE
24. Pasiūlymą gali pateikti ūkio subjektų grupė. Ūkio subjektų grupė, teikianti bendrą pasiūlymą,
privalo pateikti jungtinės veiklos sutartį. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektronine forma.
25. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai
(nurodant veiklos sričių pasiskirstymą pirkimo objekte) vykdant su Perkančiąja organizacija
numatomą sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis bendroje sutarties vertėje. 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 Įgaliotoji perkančioji organizacija turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo
metu kylančiais klausimais ir kam teikti su pasiūlymo vertinimu susijusią informaciją).
26. Įgaliotoji 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.
V. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS
27. Pasiūlymas turi būti pateikiamas tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS, lietuvių
kalba ir pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu teisės aktų reikalavimus. Pasiūlymai
pateikti popierinėje laikmenoje vokuose bus grąžinami neatplėšti tiekėjams ar grąžinami registruotu
laišku ir nebus vertinami. Pateikiami dokumentai ar skaitmeninės dokumentų kopijos turi būti
prieinami naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų formatus (pvz.,
pdf, jpg, doc ir kt.). Su užsienio kalbomis pateikiamais dokumentais turi būti pateikiamas jų
vertimas į lietuvių kalbą, patvirtintas vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu. Sertifikatai, atestatai
bei kiti kompetentingų institucijų išduoti techniniai dokumentai gali būti pateikti originalia anglų
kalba, kartu neteikiant jų vertimo į lietuvių kalbą.
28. Įgaliotoji perkančioji organizacija reikalauja, kad visi tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus
įrodantys bei visi kiti pasiūlyme pateikiami dokumentai būtų pateikti elektroninėje formoje, t.y.
tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis arba pateikiant nuskenuotus dokumentų
originalus.
29. Elektroninėmis priemonėmis pasiūlymus gali teikti tiktai tiekėjai registruoti CVP IS
(https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/). Registracija CVP IS yra nemokama.
30. Tiekėjas (fizinis ar juridinis asmuo) gali pateikti 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.
31. Tiekėjas prisiima visus kaštus, susijusius su pasiūlymo rengimu ir įteikimu. Įgaliotoji
perkančioji organizacija nėra atsakinga ar įpareigota dėl šių kaštų. Įgaliotoji perkančioji organizacija
neatsakys ir neprisiims šių išlaidų, nepriklausomai nuo to, kaip vyktų ir baigtųsi viešasis pirkimas.
32. Tiekėjo elektroninis pasiūlymas turi būti iš 2 dalių:
32.1. A techninio pasiūlymo (CVP IS pasiūlymo lango „Vokas 1“ eilutėje „Prisegti dokumentai), su
kuriuo turi būti pateikti:
32.1.1. pasiūlymo galiojimo užtikrinimo - užstato sumokėjimą patvirtinantis dokumentas /
banko garantija (jei vietoj užstato pateikiama banko garantija, tai banko garantijos originalas,
užpildytas pagal pasiūlymo galiojimo užtikrinimo formą (5 priedas) iki pasiūlymų pateikimo
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termino pabaigos pateikiamas adresu: Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, Vilniaus miesto
savivaldybės administracijos E.miesto departamento Interesantų aptarnavimo skyriui (I aukštas)
užklijuotame voke, ant kurio užrašytas pirkimo pavadinimas, dalyvio pavadinimas, adresas ir
žodžiai „Voką atplėšti tik Viešųjų pirkimų komisijos posėdžio metu“);
32.1.2. užpildytas A pasiūlymas pagal A pasiūlymo formą (2 priedas);
32.1.3. tiekėjo kvalifikaciją įrodantys dokumentai;
32.1.4. įgaliojimas ar kitas dokumentas, suteikiantis teisę pasirašyti tiekėjo pasiūlymą, kai
pasiūlymą elektroniniu parašu pasirašo ne juridinio asmens vadovas, o jo įgaliotas asmuo;
32.1.5. siūlomų Transporto priemonių aprašymai, nurodant Transporto priemonių charakteristikas,
ir techniniai dokumentai, iš kurių būtų galima įvertinti, ar siūlomos Transporto priemonės atitinka
pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus;
32.1.6. kita pirkimo dokumentuose prašoma medžiaga.
32.2. B finansinio pasiūlymo: CVP IS pasiūlymo lango „Vokas 2“ eilutėje „Prisegti dokumentai“
pateikiami užpildytas B pasiūlymas pagal B pasiūlymo formą (2 priedas) ir kiti reikalaujami
dokumentai. B pasiūlymo formoje tiekėjai turi nurodyti siūlomų Transporto priemonių didžiausią
kiekį, kurį, įvertinę siūlomų Transporto priemonių vieneto kainą be PVM ir 10 punkte nustatytą
maksimalią pirkimo vertę be PVM, gali pasiūlyti už nustatytą maksimalią pirkimo vertę be
PVM, Transporto priemonių kainą be PVM ir su PVM, jei PVM tiekėjui taikomas, ir pasiūlymo
kainą be PVM ir su PVM, jei PVM tiekėjui taikomas.
33. Įgaliotoji perkančioji organizacija reikalauja, kad dalyvis savo pasiūlyme nurodytų, kokius
subtiekėjus ir kokiai pirkimo daliai (apimtis eurais ir dalis procentais) atlikti jis ketina pasitelkti. Šis
reikalavimas nekeičia pagrindinio dalyvio atsakomybės dėl numatomos sudaryti pirkimo sutarties
įvykdymo. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti subtiekėjų sutikimą dalyvauti pirkime.
34. Pasiūlyme nurodoma pirkimo kaina turi būti apskaičiuota ir išreikšta taip, kaip nurodyta 2
priedo B pasiūlymo formoje. Pasiūlyme, parengtame pagal 2 priedo B pasiūlymo formą, visos jame
nurodytos kainos pateikiamos skaičiais, o pasiūlymo kaina be PVM ir su PVM – ir skaičiais, ir
žodžiais. Pasiūlyme nurodyti Transporto priemonių (vienetų) kainos (įkainiai) be PVM ir su PVM
turi būti pateikti tikslumo lygiu iki kainos šimtųjų dalių, t. y. ne daugiau nei du skaičiai po kablelio.
Transporto priemonių viso kiekio kainos be PVM ir su PVM, ir pasiūlymo kainos be PVM ir su
PVM turi būti skaičiuojamos reikšmes apvalinant pagal aritmetikos taisykles ir pateikiamos
tikslumo lygiu iki šimtųjų dalių, t. y. ne daugiau nei du skaičiai po kablelio. Apskaičiuojant
Transporto priemonių įkainius turi būti atsižvelgta į perkamą Transporto priemonių kiekį,
Transporto priemonių pristatymo ir perdavimo Perkančiajai organizacijai terminus ir sąlygas, kainos
sudėtines dalis, į specifikacijos (1 priedas) reikalavimus, į numatytus atsiskaitymo už pristatytas ir
perduotas Transporto priemones terminus ir sąlygas, į pirkimo sutarties projekte (3 priedas)
nurodytas sąlygas bei į visus kitus šio pirkimo dokumentų reikalavimus. Į pasiūlymo kainą turi būti
įskaičiuota visi Transporto priemonių, jų pristatymo ir perdavimo Perkančiajai organizacijai kaštai,
Transporto priemonių muito ir jų draudimo kaštai, su tiekėjo garantijų Transporto priemonėms
teikimu susijusios ir galimos tiekėjo Transporto priemonių jų garantiniu laikotarpiu remonto
išlaidos, bei visi kiti galimi nurodyti ir nenurodyti su Transporto priemonių pristatymu ir perdavimu
Perkančiajai organizacijai susiję tiekėjo kaštai, ir visa galima tiekėjo rizika, susijusi su rinkos kainų
svyravimais, ir visos tiekėjo išlaidos, apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo
sutarties vykdymui, taip pat visi ir bet kokie mokesčiai, kuriuos tiekėjas, pristatydamas ir
parduodamas Transporto priemones, privalo mokėti, įskaitant PVM. Perkančioji organizacija jokių
išlaidų, susijusių su Transporto priemonių Perkančiajai organizacijai pristatymu ir perdavimu, patirti
negali.
35. Pasiūlymo kaina – tai pasiūlymo kaina su PVM, kuri apskaičiuojama sudedant visų siūlomų
Transporto priemonių kainas (įkainius) be PVM ir prie šios sumos pridedant Transporto

11
priemonėms taikomą PVM. PVM turi būti nurodytas atskirai. Tais atvejais, kai pagal galiojančius
teisės aktus tiekėjui PVM netaikomas, tiekėjas nurodo pasiūlymo kainą be PVM (skaičiais ir
žodžiais) ir priežastis, dėl kurių PVM nemoka. Pasiūlyme pateikiamos kainos nurodomos eurais. Ne
Lietuvos Respublikoje registruoti tiekėjai privalo į Transporto priemonių kainas ir pasiūlymo kainą
įskaičiuoti visus privalomus mokesčius, išskyrus Lietuvos Respublikoje taikomą PVM. Tiekėjo
pasiūlymo kaina be PVM negali būti didesnė nei 15 829 000,00 (penkiolika milijonų aštuoni šimtai
dvidešimt devyni tūkstančiai) eurų.
36. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, Pasiūlymo formoje (2 priedas) turi nurodyti, kuri tiekėjo
pateikiama informacija yra konfidenciali, jei konfidenciali informacija pateikiama. 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 Sutarties kaina negali būti laikoma konfidencialia informacija.
Konfidencialia informacija taip pat negali būti laikoma pasiūlyme nurodyti subtiekėjai, taip pat kita
informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama
visuomenei. Vadovaudamasi viešųjų pirkimų įstatymu, Įgaliotoji 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 sutartį ir 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 Įgaliotoji perkančioji organizacija
galėtų užtikrinti tiekėjo informacijos konfidencialumą, Tiekėjas turi užpildyti Pasiūlymo formoje (2
priedas) esančią lentelę dėl konfidencialios informacijos pateikimo bei elektroniniame pasiūlyme
esančią konfidencialią informaciją turi pateikti atskirais failais arba kitaip juos pažymėti. 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.
Jei dalyvis neužpildo Pasiūlymo formoje (2 priedas) pateiktos lentelės, kurioje turi būti nurodoma
konfidenciali informacija ir (arba) failo pavadinime nenurodo „Konfidencialu“, Įgaliotoji
perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos ir
dalyvio pasiūlymas bus išviešintas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 11 dalimi.
37. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 120 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
Jei pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek nustatyta
pirkimo dokumentuose, t. y. 120 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
38. Elektroninis pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2017 m. rugpjūčio 22 d. 10 val. 00 min.
Lietuvos laiku CVP IS priemonėmis.
39. Kol nepasibaigė pasiūlymų priėmimo terminas, dalyvis gali pakeisti ar atšaukti pateiktą savo
pasiūlymą CVP IS priemonėmis, neprarasdamas pasiūlymo galiojimo užtikrinimo. Vėliau gautas
elektroninis pasiūlymas nenagrinėjamas. Įgaliotoji perkančioji organizacija neatsako už elektros
tiekimo, CVP IS sutrikimus ar už pavėluotai gautą pasiūlymą.
VI. PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS, SUTARTIES SĄLYGŲ ĮVYKDYMO
UŽTIKRINIMAI IR PRADINĖS ĮMOKOS GRĄŽINIMO UŽTIKRINIMAS
40. Tiekėjas, užtikrindamas pasiūlymo galiojimą, privalo iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos
pervesti į Perkančiosios organizacijos uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus viešasis transportas“
(kodas 302683277) sąskaitą LT 57 4010 0424 0347 9130 AB DNB banke užstatą 160 000 (šimto
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šešiasdešimties tūkstančių) EUR sumai arba pateikti banko garantiją 160 000 (šimto
šešiasdešimties tūkstančių) EUR sumai pagal 5 priede pateiktą formą.
41. Banko garantijai keliami šie reikalavimai:
41.1. pateiktoje garantijoje turi būti nurodytas jos galiojimo terminas. Garantija turi galioti ne
trumpiau nei 120 (vienas šimtas dvidešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
Pasiūlymo galiojimo garantijos forma pateikta 5 priede;
41.2. garantiją suteikęs bankas privalo per 5 (penkios) darbo dienas sumokėti Perkančiajai
organizacijai garantijoje nurodytą pinigų sumą, gavęs Perkančiosios organizacijos pirmą rašytinį
reikalavimą, nereikalaudamas, kad Perkančioji organizacija savo reikalavimą pagrįstų, su sąlyga,
kad Perkančioji organizacija pažymės, jog reikalaujama suma priklauso nuo vienos iš 43 punkte
nurodytų sąlygų, įvardindama šią sąlygą.
42. perkančioji organizacija grąžina pasiūlymo galiojimo užtikrinimą esant bent vienai iš šių
sąlygų:
42.1. pasibaigia pasiūlymų užtikrinimo galiojimo laikas;
42.2. įsigalioja pirkimo sutartis;
42.3. nutraukiamos pirkimo procedūros.
43. Dalyvis netenka pasiūlymo galiojimo užtikrinimo esant bent vienai šių sąlygų:
43.1. dalyvis atsisako savo pasiūlymo arba jo dalies (pasiūlyme nurodyto pirkimo objekto, jo kiekio
(apimties), siūlomų kainų, tiekimo ar mokėjimo terminų, kitų pasiūlyme nurodytų sąlygų), nors
pasiūlymo galiojimo terminas dar nebus pasibaigęs;
43.2. laimėjęs viešąjį pirkimą dalyvis atsisako sudaryti sutartį pagal šiose sąlygose pateiktą sutarties
projektą (3 priedas). Jei Įgaliotosios perkančiosios organizacijos nurodytu laiku jis nepasirašo
sutarties, laikoma, kad dalyvis atsisakė sudaryti sutartį;
43.3. dalyvis, kurio pasiūlymas laimėjo viešąjį pirkimą, per 10 (dešimt) darbo dienų nuo sutarties
pasirašymo dienos nesumoka sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo – užstato arba nepateikia
sutarties sąlygų įvykdymą užtikrinančio dokumento – banko garantijos, arba nepateikia pradinės
įmokos grąžinimą užtikrinančio dokumento – banko garantijos.
44. Perkančioji organizacija reikalauja, kad pirkimo sutarties sąlygų įvykdymas iki paskutinio
Transporto priemonės priėmimo-perdavimo akto pasirašymo būtų užtikrinamas 600 000 (šešių
šimtų tūkstančių) EUR užstatu, įskaitant tiekėjo sumokėtą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą –
užstatą (160 000 (šimtą šešiasdešimt tūkstančių) EUR) Perkančiosios organizacijos sąskaitoje ir
papildomai pervedant 440 000 (keturis šimtus keturiasdešimt tūkstančių) EUR sumą per 10
(dešimt) darbo dienų nuo sutarties pasirašymo dienos į Perkančiosios organizacijos sąskaitą LT 57
4010 0424 0347 9130 AB DNB banke, arba banko garantija (Pirkimo sąlygų 48 punktas) (sutarties
sąlygų vykdymo garantijos forma pateikta 6 priede), kuri turi galioti ne trumpiau nei 30 (trisdešimt)
kalendorinių dienų nuo pirkimo sutartyje nurodyto Transporto priemonių pristatymo termino
paskutinės dienos.
45. Perkančioji organizacija reikalauja, kad pirkimo sutarties sąlygų įvykdymas Transporto
priemonių garantiniu laikotarpiu būtų užtikrinamas 440 000 (keturių šimtu keturiasdešimties
tūkstančių) EUR užstatu, tačiau neviršijant 3 procentų pirkimo sutarties vertės, kuris lieka
Perkančiosios organizacijos sąskaitoje, Perkančiajai organizacijai gražinant tiekėjui 160 000 (šimto
šešiasdešimties tūkstančių) EUR sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo – užstato dalį per 5
(penkias) darbo dienas nuo tiekėjo raštiško prašymo pateikimo dienos, arba banko garantija
(Pirkimo sąlygų 48 punktas) (garantijos forma pateikta 6 priede), kuri turi galioti ne trumpiau nei 30
(trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pirkimo sutartyje nurodyto Transporto priemonių garantinio
laikotarpio pabaigos.
46. Pasibaigus Transporto priemonių garantinio laikotarpio terminui, Perkančioji organizacija
įsipareigoja grąžinti pirkimo sutarties sąlygų įvykdymo Transporto priemonių garantiniu laikotarpiu
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užtikrinimą – užstatą tiekėjui per 5 (penkias) darbo dienas nuo tiekėjo raštiško prašymo pateikimo
dienos. Pirkimo sutarties įvykdymas taip pat užtikrinamas netesybomis, numatytomis pirkimo
sutarties projekte (3 priedas).
47. Jei Perkančioji organizacija pasinaudoja užstatu, tiekėjas, siekdamas toliau vykdyti pirkimo
sutarties įsipareigojimus, privalo per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pranešimo apie pasinaudojimą
užstatu išsiuntimo dienos pervesti į Perkančiosios organizacijos sąskaitą LT 57 4010 0424 0347
9130 AB DNB banke atitinkamai 44 arba 45 punkte nurodytos sumos užstatą. Vėlesni pirkimo
sutarties ar kitų su ja susijusių dokumentų pakeitimai ar papildymai neturės įtakos tiekėjo
įsipareigojimų pagal pirkimo sutarties sąlygų įvykdymo užstatu vykdytinumui ar apimčiai ir neatleis
tiekėjo nuo pilnutinio įsipareigojimų pagal pirkimo sutarties sąlygų įvykdymo užstatu vykdymo.
48. Tiekėjui ir garantui keliami šie sutarties sąlygų įvykdymo garantijų pateikimo, jų turinio ir
formų reikalavimai:
48.1. Perkančioji organizacija reikalauja, kad visa Perkančiosios organizacijos sumokama tiekėjui
Sutarties kainos dalis (pradinė įmoka) - 15 (penkiolika) procentų Sutarties kainos EUR be PVM –
būtų užtikrinta pradinės įmokos grąžinimo užtikrinimu iki paskutinio Transporto priemonės
perdavimo-priėmimo akto pasirašymo (paskutinė Transporto priemonė turi būti pristatyta ne vėliau
nei per 330 (trys šimtai trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pirkimo sutarties pasirašymo dienos, šios
dienos neskaičiuojant, arba per tiekėjo pasiūlyme nurodytą trumpesnį terminą). Tiekėjas per 10
(dešimt) darbo dienų nuo pirkimo sutarties pasirašymo dienos privalės Perkančiajai organizacijai
pateikti deramai įformintą, atitinkančią Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, banko
besąlygišką ir neatšaukiamą pradinės įmokos grąžinimo užtikrinimo garantiją (pradinės įmokos
grąžinimo garantijos forma pateikta 7 priede), kuria būtų garantuojama, kad jei Transporto
priemonių pristatymo terminu pirkimo sutartis bus nutraukta, o tiekėjas pirkimo sutartyje nurodytu
terminu negrąžins Perkančiajai organizacijai jos tiekėjui sumokėtos pradinės įmokos, Perkančiajai
organizacijai bus išmokėta pradinės įmokos grąžinimo užtikrinime nurodyta pinigų suma, lygi
Perkančiosios organizacijos tiekėjui sumokėtai visai pradinės įmokos sumai, Perkančiajai
organizacijai priimtina forma bei visus ją lydinčius dokumentus (originalus) tokiomis sąlygomis:
48.1.1. garantas – bankas;
48.1.2. garantijos suma – 15 (penkiolika) procentų Sutarties kainos EUR be PVM;
48.1.3. pradinės įmokos grąžinimo užtikrinimo dalykas – jei Transporto priemonių pristatymo
terminu nutraukus pirkimo sutartį tiekėjas pirkimo sutartyje nustatytu terminu negrąžina
Perkančiajai organizacijai jos tiekėjui sumokėtos pradinės įmokos.
48.2. Dalyvis, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pirkimo
sutarties pasirašymo dienos privalės Perkančiajai organizacijai pateikti deramai įformintą,
atitinkančią Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, banko besąlygišką ir neatšaukiamą
sutarties sąlygų įvykdymo iki paskutinio Transporto priemonės perdavimo-priėmimo akto
pasirašymo garantiją Perkančiajai organizacijai priimtina forma bei visus ją lydinčius dokumentus
(originalus) tokiomis sąlygomis:
48.2.1. garantas – bankas;
48.2.2. garantijos suma – 600 000 (šeši šimtai tūkstančių) EUR;
48.3. Po paskutinio Transporto priemonės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos, pirkimo
sutarties sąlygų Transporto priemonių garantiniu laikotarpiu įvykdymas turi būti užtikrinamas
deramai įforminta, atitinkančia Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, banko besąlygiška ir
neatšaukiama sutarties sąlygų Transporto priemonių garantiniu laikotarpiu įvykdymo garantija,
kurią kartu su visais ją lydinčiais dokumentais (originalais) tiekėjas privalės pateikti Perkančiajai
organizacijai per 10 (dešimt) darbo dienų po paskutinio Transporto priemonės perdavimo-priėmimo
akto pasirašymo dienos tokiomis sąlygomis:
48.3.1. garantas – bankas;
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48.3.2. garantijos suma – 440 000 (keturi šimtai keturiasdešimt tūkstančių) EUR, tačiau
neviršijanti 3 procentų pirkimo sutarties vertės;
48.4. pirkimo sutarties įvykdymas taip pat užtikrinamas netesybomis, numatytomis pirkimo
sutarties projekte (3 priedas);
48.5. jei Perkančioji organizacija pasinaudoja sutarties sąlygų įvykdymo iki paskutinio Transporto
priemonės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo garantija ir (ar) sutarties sąlygų įvykdymo
Transporto priemonių garantiniu laikotarpiu garantija, tiekėjas, siekdamas toliau vykdyti pirkimo
sutarties įsipareigojimus, privalo per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pranešimo apie pasinaudojimą
banko garantija išsiuntimo dienos pateikti Perkančiajai organizacijai naują atitinkamai 48.2.2 arba
48.3.2 punktuose nurodytos sumos sutarties sąlygų iki paskutinio Transporto priemonės perdavimopriėmimo akto pasirašymo ir (ar) sutarties sąlygų Transporto priemonių garantiniu laikotarpiu
įvykdymo garantiją. Vėlesni pirkimo sutarties ar kitų su ja susijusių dokumentų pakeitimai ar
papildymai neturės įtakos garanto įsipareigojimų pagal sutarties sąlygų įvykdymo garantijas
vykdytinumui ar apimčiai ir neatleis garanto nuo pilnutinio įsipareigojimų pagal sutarties sąlygų
įvykdymo garantijas vykdymo.
48.6. garantijų galiojimo terminai, t. y. garantijos turi galioti:
48.6.1. 48.1 punkto atveju – ne trumpiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pirkimo
sutartyje nurodyto Transporto priemonių pristatymo termino paskutinės dienos;
48.6.2. 48.2 punktų atveju – ne trumpiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pirkimo
sutartyje nurodyto Transporto priemonių pristatymo termino paskutinės dienos;
48.6.3. 48.3 punkto atveju – ne trumpiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Transporto
priemonių garantinio laikotarpio pabaigos;
48.7. pasibaigus garantijos galiojimo terminui Perkančioji organizacija grąžina banko garantiją
tiekėjui per 5 (penkias) darbo dienas nuo tiekėjo raštiško prašymo pateikimo dienos;
48.8. 48.2 punkte nurodytos garantijos dalykas: bet koks tiekėjo prievolių pagal pirkimo sutartį ir
jos priedus pažeidimas, dalinis ar visiškas jų nevykdymas ar netinkamas jų vykdymas;
48.9. 48.3 punkte nurodytos garantijos dalykas: bet koks tiekėjo prievolių pagal pirkimo sutartį ir
jos priedus pažeidimas, dalinis ar visiškas jų nevykdymas ar netinkamas jų vykdymas Transporto
priemonių garantiniu laikotarpiu;
48.10. garantijų sumų išmokėjimo sąlygos ir tvarka: per 5 (penkias) darbo dienas nuo pirmo
raštiško Perkančiosios organizacijos pranešimo garantui apie tiekėjo pirkimo sutartyje nustatytų
prievolių pažeidimą, dalinį ar visišką jų nevykdymą arba netinkamą vykdymą. Garantas neturi teisės
reikalauti, kad Perkančioji organizacija pagrįstų savo reikalavimą. Perkančioji organizacija
pranešime garantui nurodys, kad garantijos suma jai priklauso dėl to, kad tiekėjas dalinai ar visiškai
neįvykdė pirkimo sutarties sąlygų ar kitaip pažeidė pirkimo sutartį.
VII. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO - PIRMINIO SUSIPAŽINIMO SU CVP IS
PRIEMONĖMIS GAUTAIS PASIŪLYMAIS PROCEDŪROS, VIETA IR LAIKAS
49. Su pasiūlymais gautais elektroninėmis priemonėmis bus susipažįstama dviejuose Vilniaus
miesto savivaldybės viešųjų pirkimų komisijos (toliau – Komisija) posėdžiuose. Pirmajame
posėdyje – su pasiūlymais, kuriuose yra techniniai duomenys, antrajame – su pasiūlymais, kuriuose
nurodomos kainos. Techniniame pasiūlyme ir elektroninėmis priemonėmis kartu su techniniu
pasiūlymu pateiktoje informacijoje dalyvis negali pateikti jokios informacijos, iš kurios būtų galima
nustatyti dalyvio teikiamo pasiūlymo kainą.
50. Pirmasis posėdis įvyks 2017 m. rugpjūčio 22 d. 10 val. 00 min. Konstitucijos pr. 3, Vilniuje,
215 kabinete.
51. Pradinio susipažinimo su elektroninėmis priemonėmis gautais pasiūlymais procedūroje turi
teisę dalyvauti visi pasiūlymus pateikę tiekėjai arba jų įgalioti atstovai, taip pat viešuosius pirkimus
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kontroliuojančių institucijų atstovai. Prieš prasidedant šiai procedūrai, Viešųjų pirkimų komisijai
turi būti pateiktas teisės aktų reikalavimus atitinkantis įgaliojimas dalyvauti šioje procedūroje.
Įgaliojimas nereikalingas, kai vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje dalyvauja:
51.1. pasiūlymą pateikęs fizinis asmuo;
51.2. pasiūlymą pateikusio juridinio asmens vadovas;
51.3. pasiūlymą pateikusios ūkio subjektų grupės nariai (jungtinės veiklos sutarties šalys): fiziniai
asmenys bei juridinių asmenų vadovai.
52. Pirmajame posėdyje, kuriame susipažįstama su elektroninėmis priemonėmis gautais techniniais
pasiūlymais, dalyvaujantiems tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams skelbiamas pasiūlymą
pateikusio dalyvio pavadinimas, pagrindinės techninės pasiūlymo charakteristikos, ar yra sumokėtas
pasiūlymo galiojimo užtikrinimas – užstatas / pateiktas pasiūlymo galiojimo užtikrinimo – banko
garantijos originalas ir pranešama, ar pasiūlymas pateiktas Įgaliotosios perkančiosios organizacijos
nurodytomis priemonėmis.
53. Antrasis posėdis, kuriame susipažįstama su elektroninėmis priemonėmis gautais pasiūlymais,
kuriuose nurodomos kainos, gali įvykti tik tada, kai Įgaliotoji perkančioji organizacija patikrina, ar
pateiktų techninių pasiūlymų techniniai duomenys ir dalyvių kvalifikacija atitinka konkurso
sąlygose nustatytus reikalavimus. Techninių pasiūlymų techninių duomenų, dalyvių kvalifikacijos
patikrinimo ir įvertinimo rezultatus Įgaliotoji perkančioji organizacija CVP IS susirašinėjimo
priemonėmis praneša visiems dalyviams, kartu nurodo ir antrojo Komisijos posėdžio, kuriame
susipažįstama su pasiūlymais, kuriuose nurodomos kainos, vietą, datą, laiką (valandą, minutes). Šis
posėdis gali įvykti ne anksčiau nei pasibaigs 15 (penkiolikos) dienų terminas nuo tiekėjų CVP IS
susirašinėjimo priemonėmis informavimo apie kvalifikacijos patikrinimo ir įvertinimo rezultatus
dienos. Jeigu Įgaliotoji perkančioji organizacija, patikrinusi ir įvertinusi su techniniais pasiūlymais
dalyvių pateiktus techninius duomenimis ir informaciją apie dalyvius, atmeta dalyvio pasiūlymą,
tokio dalyvio elektroninėmis priemonėmis pateikto antro voko su pasiūlymu, kuriame nurodyta
kaina, Įgaliotoji perkančioji organizacija neatveria.
54. Susipažinimo su pasiūlymais, kuriuose nurodomos kainos, Komisijos posėdyje dalyvaujantiems
dalyviams ar jų įgaliotiems atstovams skelbiamas pasiūlymą pateikusio dalyvio pavadinimas ir
pasiūlyme nurodyta kaina be PVM. Tuo atveju, kai pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaičiais,
neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais. Ši informacija
pateikiama ir posėdyje nedalyvavusiems, tačiau pageidavimą gauti informaciją pareiškusiems,
pasiūlymą pateikusiems tiekėjams.
VIII. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS
55. Įgaliotosios organizacijos neatmesti pasiūlymai bus vertinami pagal ekonomiškai naudingiausio
pasiūlymo vertinimo kriterijų.
56. Pateiktus pasiūlymus nagrinėja, vertina ir palygina Komisija pirkimo sąlygose nustatyta tvarka.
57. Pasiūlymų vertinimas:
57.1. Pasiūlymų vertinimo kriterijai:

Vertinimo kriterijai

1. Pasiūlymo kaina (C) (žr. konkurso sąlygų 57.2.1 punktą)
2 . Suteikiamos garantijos (T1) (žr. konkurso sąlygų 57.2.5 punktą):

Lyginamasis
Funkcinio
svoris
parametro
ekonominio
lyginamasis
naudingumo
svoris
įvertinime
X = 60
Y1 = 12
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2.1. garantija Transporto priemonėms (išskyrus važiuokles ir kėbulus)
(mėnesiais) (P11)
2.2. garantija Transporto priemonių važiuoklėms (metais) (P12)
2.3. garantija Transporto priemonių kėbulams (metais) (P13)

L11 = 0,5
L12 = 0,4
L13 = 0,1

3. Pirmosios Transporto priemonių partijos ir visų Transporto
priemonių pristatymo terminas (skaičiuojant dienomis nuo sutarties
pasirašymo dienos) (T2) (žr. konkurso sąlygų 57.2.6 punktą)
3.1. pirmosios Transporto priemonių partijos (ne mažiau 5 vnt) pristatymo
terminas (skaičiuojant dienomis nuo sutarties pasirašymo dienos, tos
L21 = 0,4
dienos neskaičiuojant) (P21)
3.2. visų pasiūlyme nurodytų Transporto priemonių pristatymo terminas
(skaičiuojant dienomis nuo sutarties pasirašymo dienos, tos dienos
L22 = 0,6
neskaičiuojant) (P22)
4. Avarinės autonominės eigos galimybė (T3) (žr. konkurso sąlygų 57.2.7.

Y2 = 4

5. Techninis aptarnavimas ir priežiūra (T4) (žr. konkurso sąlygų 57.2.8.

Y4 = 10

6. Transportų priemonių techninio aptarnavimo ir garantinio remonto
galimybė garantijų Transporto priemonėms laikotarpiu (T5) (žr. konkurso

Y5 = 4

7. Transporto priemonės eksploatacinio laikotarpio poveikis energetikai
ir aplinkai (T6) (žr. konkurso sąlygų 57.2.10. punktą):

Y6 = 8

punktą)

punktą):

Y3 = 2

sąlygų 57.2.9. punktą):

57.2. Ekonominis naudingumas (S) suskaičiuojamas sudedant dalyvio pasiūlymo kainos (C) ir kitų
kriterijų (T) balus:
S C T

57.2.1. Pasiūlymo kainos vertinimo kriterijus (C) suskaičiuojamas mažiausios pasiūlytos kainos
(Cmin) ir vertinamos pasiūlymo kainos (Cp) santykį padauginant iš kainos kriterijaus lyginamojo
svorio X:

C

Cmin
X
Cp

57.2.1.1. Dalyvių pasiūlymų kainos bus vertinamos lyginant dalyvių B pasiūlymų 1 lentelių 6
skiltyse „Vieneto kaina EUR be PVM“ nurodytos vienos Transporto priemonės kainos be PVM.
57.2.2. Kriterijai (T) suskaičiuojami sudedant atskirų kriterijų (Ti) parametrų balus:

T   Ti ;

T=T1+T2+T3+T4+T5+T6

i

57.2.3. Kriterijai (Ti) suskaičiuojami sudedant šių kriterijų parametrų (Ps) balus:


Ti  



s


Ps   Yi .


57.2.4. Tiekėjo pasiūlymo kriterijaus parametro balai (Ps) apskaičiuojami tiekėjo pasiūlymo
parametro reikšmę (Rp) palyginant su geriausia kito tiekėjo to paties parametro reikšme (Rmax) arba
(Rmin) ir padauginant iš vertinamo kriterijaus parametro lyginamojo svorio (Ls) pagal formules:
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Ps 

Rp
Rmax

 Ls arba Ps 

Rmin
 Ls
Rp

57.2.5. Pasiūlymo vertinimo kriterijus „Suteikiamos garantijos“ (T1) suskaičiuojamas sudėtus jo
parametrų balus padauginant iš kriterijaus lyginamojo svorio:
T1 = (P11 + P12 + P13) × Y1.
57.2.5.1. Pasiūlymo vertinimo kriterijaus T1 parametro „garantija Transporto priemonėms
(išskyrus važiuokles ir kėbulus)“ (P11) balai suskaičiuojami pagal formulę:

P11 

Rp
Rmax

 L11 ,

kur: Rp – vertinamo pasiūlymo reikšmė, Rmax – geriausia visų pasiūlymų reikšmė.
R11 reikšmės – dalyvių A pasiūlymuose 2 lentelėse mėnesiais nurodytos suteikiamos garantijos
Transporto priemonėms (išskyrus važiuokles ir kėbulus) (R11 reikšmės pasiūlymo vertinimo
kriterijaus T1 parametro P11 balų skaičiavimui). Garantija Transporto priemonėms (išskyrus
važiuokles ir kėbulus) turi būti ne trumpesnė nei 36 mėnesiai (specifikacijos reikalavimas,
nurodytas šių pirkimo sąlygų 1 priede).
57.2.5.2. Pasiūlymo vertinimo kriterijaus T1 parametro „garantija Transporto priemonių
važiuoklėms“ (P12) balai suskaičiuojami pagal formulę:

P12 

Rp
Rmax

 L12 ,

kur: Rp – vertinamo pasiūlymo reikšmė, Rmax – geriausia visų pasiūlymų reikšmė.
R12 reikšmės – dalyvių A pasiūlymuose 2 lentelėse metais nurodytos suteikiamos garantijos
Transporto priemonių važiuoklėms. (R12 reikšmės pasiūlymo vertinimo kriterijaus T1 parametro
P12 balų skaičiavimui). Garantija Transporto priemonių važiuoklėms turi būti ne trumpesnė nei
10 metų (specifikacijos reikalavimas, nurodytas šių pirkimo sąlygų 1 priede).
57.2.5.3. Pasiūlymo vertinimo kriterijaus T1 parametro „garantija Transporto priemonių
kėbulams“ (P13) balai suskaičiuojami pagal formulę:

P13 

Rp
Rmax

 L13 ,

kur: Rp – vertinamo pasiūlymo reikšmė, Rmax – geriausia visų pasiūlymų reikšmė.
R13 reikšmės – dalyvių A pasiūlymų 2 lentelėse metais nurodytos suteikiamos garantijos
Transporto priemonių kėbulams (R13 reikšmės pasiūlymo vertinimo kriterijaus T1 parametro P13
balų skaičiavimui). Garantija Transporto priemonių kėbulams turi būti ne trumpesnė nei 10
metų (specifikacijos reikalavimas, nurodytas šių pirkimo sąlygų 1 priede).
57.2.6. Pasiūlymo vertinimo kriterijus „Pirmosios Transporto priemonių partijos ir visų
Transporto priemonių pristatymo terminas (skaičiuojant dienomis nuo sutarties pasirašymo
dienos)“ (T2) suskaičiuojamas sudėtus jo apskaičiuotų parametrų balus padauginant kriterijaus
lyginamojo svorio
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T2 = (P21 + P22) × Y2
57.2.6.1. Pasiūlymo vertinimo kriterijaus T2 parametro „pirmosios Transporto priemonių
partijos (ne mažiau 5 vnt.) pristatymo terminas (skaičiuojant kalendorinėmis dienomis nuo
sutarties pasirašymo dienos)“ (P21) balai suskaičiuojami pagal formulę:

P21 

Rp
Rmax

 L21

kur: Rp – vertinamo pasiūlymo reikšmė balais, Rmax – geriausia visų pasiūlymų reikšmė
balais.
R21 reikšmės pasiūlymo vertinimo kriterijaus T2 parametro P21 balų skaičiavimui – dalyvių A
pasiūlymuose 2 lentelėse dienomis nurodytas pirmosios Transporto priemonių partijos (ne
mažiau 5 Transporto priemonių), pristatymo terminas, nurodytas kalendorinėmis dienomis.
Pasiūlymuose nurodytiems terminams priskiriami balai pagal šioje lentelėje pateiktus
intervalus:
Pirmosios Transporto priemonių partijos (ne mažiau 5 vnt.)
pristatymo terminai (kalendorinėmis dienomis, po pirkimo sutarties
pasirašymo, tos dienos neskaičiuojant (R21)
1 – 200
201 – 230
231 - 270
271 - 300
301 - 330

Skiriami balai (Rp)

4
3
2
1
0

57.2.6.2. Pasiūlymo vertinimo kriterijaus T2 parametro „visų Transporto priemonių pristatymo
terminas (skaičiuojant kalendorinėmis dienomis nuo sutarties pasirašymo dienos)“ (P22) balai
suskaičiuojami pagal formulę:

P22 

Rp
Rmax

 L22

kur: Rp – vertinamo pasiūlymo reikšmė balais, Rmax – geriausia visų pasiūlymų reikšmė
balais.
R22 reikšmės pasiūlymo vertinimo kriterijaus T2 parametro P22 balų skaičiavimui – dalyvių A
pasiūlymuose 2 lentelėse dienomis nurodytas visų Transporto priemonių pristatymo terminas,
nurodytas kalendorinėmis dienomis. Pasiūlymuose nurodytiems terminams priskiriami balai
pagal šioje lentelėje pateiktus intervalus:

Visų Transporto priemonių pristatymo terminai (kalendorinėmis
dienomis, po pirkimo sutarties pasirašymo, tos dienos neskaičiuojant)
(R22)
1 – 230
201 – 230
231 - 270
271 - 300
301 - 330

Skiriami balai (Rp)

4
3
2
1
0
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57.2.7. Pasiūlymo vertinimo kriterijus
suskaičiuojamas pagal formulę:

„Avarinės

autonominės

eigos

galimybė“

(T3)

T3  Rp  Y3
kur: Rp – vertinamo pasiūlymo reikšmė balais
R3 reikšmės – dalyvių A pasiūlymuose 2 lentelėse nurodytos Transporto priemonių avarinės
autonominės eigos galimybės (R3 reikšmės pasiūlymo vertinimo kriterijaus T3 skaičiavimui),
gautos užpildžius A pasiūlymuose 4 lentelę „Avarinė autonominė Transporto priemonių eiga“,
kurios forma pateikta A pasiūlymo formoje (2 priedas).
Tiekėjai privalo A pasiūlyme pateikti užpildytą 4 lentelę „Avarinės autonominės eigos galimybė“,
pateiktą A pasiūlymo formoje (2 priedas). Tiekėjas 4 lentelėje turi nurodyti tik vieną pasirinktą
galimybę, ir nurodyti atitinkamą R3 reikšmę pasiūlymo vertinimo kriterijaus T3 skaičiavimui:
Eil.
Nr.

Transporto priemonių avarinės autonominės eigos
galimybė

R3 reikšmės
pasiūlymo vertinimo kriterijaus
T3 skaičiavimui

1. Transporto priemonėse bus įdiegta įranga, užtikrinanti
transporto priemonių avarinę autonominę eigą ne mažesniam
nei 500 metrų atstumui nuvažiuoti nenaudojant elektros
srovės iš kontaktinio tinklo.
2. Transporto priemonėse avarinės autonominės eigos nebus
57.2.8. Pasiūlymo vertinimo
suskaičiuojamas pagal formulę:

kriterijus

„Techninis

T4 

aptarnavimas

1
0
ir

priežiūra“

(T4)

Rmin
 Y4
Rp

kur: Rp – vertinamo pasiūlymo reikšmė eurais, Rmin – geriausia visų pasiūlymų reikšmė
eurais.
R4 reikšmės – dalyvių A pasiūlymuose 2 lentelėse nurodytos Transporto priemonės techninio
aptarnavimo ir pirežiūros reikšmės (R4 reikšmės pasiūlymo vertinimo kriterijaus T4 skaičiavimui),
gautos užpildžius A pasiūlymuose 3 lentelę „Darbų, medžiagų ir dalių, reikalingų transporto
priemonės techniniam aptarnavimui ir priežiūrai 3 metų laikotarpiu transporto priemonei
nuvažiuojant 300 000 km, specifikacija“, kurios forma pateiktą A pasiūlymo formoje (2 priedas).
Tiekėjai, vadovaudamiesi siūlomų Transporto priemonių gamintojo nustatytu Transporto priemonių
techninio aptarnavimo ir priežiūros periodiškumu (normatyvais) bei visų reikalaujamų techninio
aptarnavimo ir priežiūros darbų turiniu (techninio aptarnavimo ir priežiūros darbų bei naudojamų
medžiagų ir keičiamų dalių kiekiais ir jų reikalavimais, ir t. t.), privalo A pasiūlyme pateikti
užpildytą 3 lentelę „Darbų, medžiagų ir dalių, reikalingų transporto priemonės techniniam
aptarnavimui ir priežiūrai 3 metų laikotarpiu transporto priemonei nuvažiuojant 300 000 km,
specifikacija“, pateiktą A pasiūlymo formoje (2 priedas). Tiekėjas 3 lentelėje turi nurodyti visus
reikiamus trejų metų laikotarpiu atlikti Transporto priemonės techninio aptarnavimo ir priežiūros
darbus, ir visas šių darbų operacijas ir jų įkainius, bei visas Transporto priemonės techninio
aptarnavimo ir priežiūros darbams atlikti reikiamas medžiagas ir dalis, ir jų kainas, įvertinant, kad
Transporto priemonė per trejus metus nuvažiuoja 300 000 kilometrų. Lentelėje turi būti pateikti
Transporto priemonių gamintojo arba autorizuoto Transporto priemonių serviso nustatyti lentelėje
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nurodytų techninio aptarnavimo ir priežiūros darbų operacijų laiko normatyvai bei šiems darbams
atlikti visos reikiamos medžiagos ir dalys. Lentelėje turi būti suskaičiuotos ir pateiktos Transporto
priemonės visos techninio aptarnavimo ir priežiūros (eksploatacinės) išlaidos;
Transporto priemonių gamintojo ir (arba) autorizuoto Transporto priemonių serviso parengti
Transporto priemonių techninio aptarnavimo ir priežiūros darbų periodiškumą, techninio
aptarnavimo ir priežiūros darbų operacijų darbo laiko normatyvus bei reikiamų medžiagų ir
dalių kiekius įrodantys dokumentai bei techninio aptarnavimo ir priežiūros turinio aprašymai
turi būti pateikti kartu su A pasiūlymu. Jei tiekėjas kartu su A pasiūlymu šių dokumentų
nepateikė ar pateikė neišsamius nurodytus dokumentus apie Transporto priemonių techninį
aptarnavimą ir priežiūrą, Įgaliotoji organizacija, nagrinėdama ir vertindama tokį tiekėjo A
pasiūlymą, pasiūlymo įvertinimo kriterijui T4 skirs 0 (nulį) balų;
Tiekėjas įsipareigoja A pasiūlymo 3 lentelėje nurodytas Transporto priemonės techniniam
aptarnavimui ir priežiūrai reikiamas medžiagas ir dalis visą Transporto priemonių garantijos
laikotarpį tiekti A pasiūlymo 3 lentelėje nurodytomis kainomis ir užtikrinti, kad naudojant šias
medžiagas ir dalis, Transporto priemonėms suteikta garantija nebus prarasta visą tiekėjo pasiūlyme
nurodytą laikotarpį.
57.2.9. Pasiūlymo vertinimo kriterijus „Transporto priemonių techninio aptarnavimo ir
garantinio remonto galimybė garantijų Transporto priemonėms laikotarpiu“ (T5)
suskaičiuojamas pagal formulę:

T5 

Rp
Rmax

 Y5

kur: Rp – vertinamo pasiūlymo reikšmė, Rmax – geriausia visų pasiūlymų reikšmė.
R5 reikšmės – dalyvių A pasiūlymuose 2 lentelėse nurodytos techninio aptarnavimo ir garantinio
remonto atlikimo galimybės garantijų Transporto priemonėms laikotarpiu (R5 reikšmės pasiūlymo
vertinimo kriterijaus T5 skaičiavimui), gautos užpildžius A pasiūlymuose 5 lentelę „Transporto
priemonių techninio aptarnavimo ir garantinio remonto galimybė garantijų Transporto priemonėms
laikotarpiu“, kurios forma pateikta A pasiūlymo formoje (2 priedas).
Tiekėjai privalo A pasiūlyme pateikti užpildytą 5 lentelę „Transporto priemonių techninio
aptarnavimo ir garantinio remonto galimybė garantijų Transporto priemonėms laikotarpiu“, pateiktą
A pasiūlymo formoje (2 priedas). Tiekėjas 5 lentelėje turi nurodyti tik vieną pasirinktą Transporto
priemonių techninio aptarnavimo ir garantinio remonto galimybę, ir nurodyti atitinkamą R5 reikšmę
pasiūlymo vertinimo kriterijaus T5 skaičiavimui:

Eil.
Nr.
1.
2.
3.

Transporto priemonių
R5 reikšmės
techninio aptarnavimo ir garantinio remonto
pasiūlymo vertinimo kriterijaus
galimybė garantijų Transporto priemonėms
T5 skaičiavimui
laikotarpiu
Techninį aptarnavimą ir garantinį remontą tiekėjas paveda
100
atlikti Perkančiajai organizacijai
Techninį aptarnavimą ir garantinį remontą atliks pats
50
Tiekėjas tiekėjo ar jo įgalioto atstovo servise Vilniaus mieste
Techninį aptarnavimą ir garantinį remontą atliks pats tiekėjas
0
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tiekėjo ar jo įgalioto atstovo servise ne Vilniaus mieste, nuo
Perkančiosios organizacijos nutolusiame ne daugiau nei 350
km
57.2.10. Vertinant pasiūlymą pagal kriterijų „Transporto priemonės eksploatacinio laikotarpio
poveikis energetikai ir aplinkai“ (T6), atsižvelgiama į Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministro
2011-02-21 įsakymu Nr. 3-100, su vėlesniais pakeitimais, patvirtintą „Energijos vartojimo
efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones,
nustatymo ir atvejų, kada juos privaloma taikyti, tvarkos aprašą“, taikomu apskaičiuojant siūlomų
Transporto priemonių eksploatacinio laikotarpio poveikį energetikai ir aplinkai. Transporto
priemonės eksploatacinio laikotarpio poveikis energetikai ir aplinkai apima sąnaudas Transporto
priemonės suvartojamai elektros energijai.
Tam, kad būtų galima apskaičiuoti Transporto priemonės eksploatacinio laikotarpio poveikio
energetikai ir aplinkai kriterijų, tiekėjas pasiūlyme privalo nurodyti vieno kilometro atstumą
nuvažiuoti siūlomos Transporto priemonės suvartojamą elektros energijos kiekis (kWh), kuris
turi būti nustatytas esant tokioms sąlygoms: vidutinis greitis 18 ± 2 km/h, temperatūra 15 ± 5 °C,
lygus reljefas, sausa kelio danga, vėjo greitis iki ±3 m/s, važiuojant šviesiu paros metu, be keleivių
ir be sustojimų.
57.2.11. Pasiūlymo vertinimo kriterijus „Transporto priemonės eksploatacinio laikotarpio poveikis
energetikai ir aplinkai“ (T6) suskaičiuojamas pagal formulę:

T6 

Rmin
 Y6
Rp

.kur: Rp – vertinamo pasiūlymo reikšmė, Rmin – geriausia visų pasiūlymų reikšmė,
suskaičiuojamos pagal formulę: R6 = M × E6 × K;
M – 2016 metais UAB „Vilniaus viešasis transportas“ troleibusų eismui sunaudotos elektros
energijos vidutinė 1 (vienos) kWh kaina, įskaitant akcizą, be PVM – 0,1 Eur;
E6 – dalyvių A pasiūlymuose 2 lentelėse nurodytas vieno kilometro atstumą nuvažiuoti siūlomos
Transporto priemonės suvartojamas elektros energijos kiekis (kWh) (E6 reikšmės pasiūlymo
vertinimo kriterijaus T6 parametro R6 balų skaičiavimui);
K – Transporto priemonės rida jos garantiniu laikotarpiu, kuri lygi 300 000 km.
58. Pasiūlymai bus vertinami eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus
perskaičiuojamos eurais pagal Europos centrinio banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio
valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos centrinis
bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų
santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną.
59. Dalyvių kvalifikacijos duomenys, pateikti pasiūlymai ir pasiūlytos kainos nagrinėjami
konfidencialiai, nedalyvaujant dalyviams arba jų atstovams.
60. Pasiūlymas atmetamas, jeigu:
60.1. pasiūlymą pateikęs dalyvis neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių
kvalifikacijos reikalavimų arba Įgaliotosios perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino
pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją;
60.2. dalyvis per Įgaliotosios perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaiso aritmetinių
klaidų ir (ar) nepaaiškina pasiūlymo;
60.3. pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų;
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60.4. dalyvio pasiūlymo kaina be PVM viršija 15 829 000,00 (penkiolika milijonų aštuonis šimtus
dvidešimt devynis tūkstančius) eurų;
60.5. tiekėjas per Įgaliotosios perkančiosios organizacijos nustatytą terminą nepatikslino, nepapildė
ar nepateikė pirkimo dokumentuose nurodytų kartu su pasiūlymu teikiamų dokumentų: tiekėjo
įgaliojimo asmeniui pasirašyti pasiūlymą, jungtinės veiklos sutarties, pasiūlymo galiojimo
užtikrinimą patvirtinančio dokumento;
60.6. pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža ir Įgaliotajai perkančiajai
organizacijai pareikalavus dalyvis nepateikia tinkamų kainos pagrįstumo įrodymų.
60.7. tiekėjas pasiūlyme, kuriame yra techniniai duomenys ir kita informacija (pirmas vokas),
pateikė pasiūlymą, kuriame nurodomos kainos, arba pateikė kitą informaciją, iš kurios būtų galima
nustatyti tiekėjo teikiamo pasiūlymo kainą;
60.8. tiekėjas apie atitiktį nustatytiems reikalavimams pateikia melagingą informaciją, kurią
Įgaliotoji perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.
61. Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę,
išskyrus atvejį, kai pasiūlymą pateikia tik vienas dalyvis. Pasiūlymų eilė nustatoma ekonomiškai
naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų (S) mažėjimo tvarka, kurie bus vertinami ir lyginami
iki keturių skaičių po kablelio tikslumu, t. y. teisiškai reikšmingi bus ne daugiau nei keturi skaičiai
po kablelio. Tais atvejais, kai kelių dalyvių apskaičiuoti ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo
vertinimo kriterijai (S) bus vienodi, sudarant pasiūlymų eilę į šią eilę pirmesniu įrašomas dalyvis,
kurio pasiūlymas elektroninėmis priemonėmis pateiktas anksčiausiai.
IX. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS SIŪLOMAS ŠALIMS PASIRAŠYTI PIRKIMO
SUTARTIES PROJEKTAS
62. Pirkimo sutarties projektas pateikiamas 3 priede. Sutarties projekto sąlygos yra privalomos
konkurso dalyviams ir sudarant sutartį su laimėtoju nebus keičiamos.
63. Pirkimo sutartis turi būti sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigė atidėjimo
terminas (15 (penkiolikos) dienų laikotarpis nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį
išsiuntimo dienos). Atidėjimo terminas gali būti netaikomas, kai vienintelis suinteresuotas dalyvis
yra tas, su kuriuo sudaroma pirkimo sutartis.
X. PRETENZIJŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA
64. Tiekėjas, kuris mano, kad Įgaliotoji perkančioji organizacija nesilaikė Viešųjų pirkimų įstatymo
reikalavimų ar neteisėtai nutraukė sutartį dėl esminio pirkimo sutarties pažeidimo ir tuo pažeidė ar
pažeis jo teisėtus interesus, Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje nustatyta tvarka gali kreiptis į
apygardos teismą, kaip pirmosios instancijos teismą, dėl:
64.1. Įgaliotosios perkančiosios organizacijos sprendimų, kurie neatitinka Viešųjų pirkimų įstatymo
reikalavimų, panaikinimo ar pakeitimo;
64.2. žalos atlyginimo;
64.3. pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia;
64.4. alternatyvių sankcijų taikymo;
64.5. sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu.
65. Tiekėjas gali pateikti prašymą teismui dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo Lietuvos
Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.
66. Tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti Įgaliotosios perkančiosios
organizacijos sprendimus ar veiksmus, pirmiausia turi pateikti pretenziją Įgaliotajai perkančiajai
organizacijai Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje nustatyta tvarka. Pretenzija turi būti pateikta
faksu, elektroninėmis priemonėmis ar pasirašytinai per kurjerį. Įgaliotosios perkančiosios
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organizacijos sprendimas, priimtas išnagrinėjus tiekėjo pretenziją, gali būti skundžiamas teismui
Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje nustatyta tvarka.
67. Įgaliotoji perkančioji organizacija Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta
tvarka turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius dėl nesąžiningai pareikšto nepagrįsto ieškinio arba
sąmoningo veikimo prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, taip pat reikalauti,
kad ieškovas atlygintų nuostolius, kuriuos ji patyrė dėl ieškovo prašymu taikytų laikinųjų apsaugos
priemonių.
68. Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją Įgaliotajai perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar
pareikšti ieškinį teismui (išskyrus ieškinį dėl pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia ar ieškinį
dėl sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu):
68.1. per 15 (penkiolika) dienų nuo Įgaliotosios perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie
jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos;
68.2. per 10 (dešimt) dienų nuo paskelbimo apie Įgaliotosios perkančiosios organizacijos priimtą
sprendimą dienos, jeigu Viešųjų pirkimų įstatyme nėra reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie
perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus.
69. Jeigu Įgaliotoji perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos
pretenzijos, tiekėjas turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per 15 (penkiolika) dienų
nuo tos dienos, kurią Įgaliotoji perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą
pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams.
70. Tiekėjas turi teisę pareikšti ieškinį dėl pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia per 6 (šešis)
mėnesius nuo pirkimo sutarties sudarymo dienos.
71. Tais atvejais, kai tiekėjui padaryta žala kildinama iš neteisėtų Įgaliotosios perkančiosios
organizacijos veiksmų ar sprendimų, tačiau Viešųjų pirkimų įstatyme nenustatyta pareiga Įgaliotajai
perkančiajai organizacijai raštu informuoti tiekėjus arba paskelbti apie jos veiksmus ar sprendimus,
taikomi Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatyti ieškinio pareiškimo senaties terminai.
Šis punktas netaikomas šio skyriaus 73 punkte nustatytu atveju.
72. Tiekėjas, manydamas, kad Perkančioji organizacija nepagrįstai nutraukė pirkimo sutartį dėl
esminio pirkimo sutarties pažeidimo, turi teisę pareikšti ieškinį teismui per 15 (penkiolika) dienų
nuo pirkimo sutarties nutraukimo.
73. Įgaliotoji perkančioji organizacija nagrinėja tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo
sutarties sudarymo dienos.
74. Įgaliotoji perkančioji organizacija, gavusi pretenziją, nedelsdama sustabdo pirkimo procedūrą,
kol bus išnagrinėta ši pretenzija ir priimtas sprendimas. Perkančioji organizacija negali sudaryti
pirkimo sutarties anksčiau negu po 15 (penkiolika) dienų nuo rašytinio pranešimo apie priimtą
sprendimą išsiuntimo pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems kandidatams ir
suinteresuotiems dalyviams dienos.
75. Įgaliotoji perkančioji organizacija privalo išnagrinėti pretenziją ir priimti motyvuotą sprendimą
ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos, o apie priimtą sprendimą ne vėliau
kaip kitą darbo dieną raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems kandidatams ir
suinteresuotiems dalyviams, taip pat juos informuoti apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros
terminų pasikeitimą.
76. Tiekėjas, pateikęs prašymą ar pareiškęs ieškinį teismui, privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip
per 3 (tris) darbo dienas faksu, elektroninėmis priemonėmis ar pasirašytinai per kurjerį pateikti
Įgaliotajai perkančiajai organizacijai prašymo ar ieškinio kopiją su gavimo teisme įrodymais.
77. Perkančioji organizacija, gavusi tiekėjo prašymo ar ieškinio teismui kopiją, negali sudaryti
pirkimo sutarties, kol nesibaigė atidėjimo terminas ar Viešųjų pirkimų įstatymo 941 straipsnio 2
dalyje, 951 straipsnio 3 dalies 3 punkte ir 951 straipsnio 4 dalies 3 punkte nurodyti terminai ir kol
Įgaliotoji perkančioji organizacija negavo teismo pranešimo apie:
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77.1. motyvuotą teismo nutartį, kuria atsisakoma priimti ieškinį;
77.2. motyvuotą teismo nutartį dėl tiekėjo prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones
atmetimo, kai šis prašymas teisme buvo gautas iki ieškinio pareiškimo;
77.3. teismo rezoliuciją priimti ieškinį netaikant laikinųjų apsaugos priemonių.
78. Jeigu dėl tiekėjo prašymo pateikimo ar ieškinio pareiškimo teismui pratęsiami anksčiau
tiekėjams pranešti pirkimo procedūrų terminai, apie tai Įgaliotoji perkančioji organizacija išsiunčia
tiekėjams pranešimus ir nurodo terminų pratęsimo priežastis.
79. Įgaliotoji perkančioji organizacija, sužinojusi apie teismo sprendimą dėl tiekėjo prašymo ar
ieškinio, nedelsdama raštu informuoja suinteresuotus kandidatus ir suinteresuotus dalyvius apie
teismo priimtus sprendimus.
XI. BŪDAI, KURIAIS TIEKĖJAI GALI PRAŠYTI PIRKIMO DOKUMENTŲ
PAAIŠKINIMŲ, SUŽINOTI, AR ĮGALIOTOJI PERKANČIOJI ORGANIZACIJA KETINA
RENGTI DĖL TO SUSITIKIMĄ SU TIEKĖJAIS, TAIP PAT BŪDAI, KURIAIS
ĮGALIOTOJI PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SAVO INICIATYVA GALI PAAIŠKINTI
(PATIKSLINTI) PIRKIMO DOKUMENTUS
80. Įgaliotosios perkančiosios organizacijos ir tiekėjų paklausimai ir atsakymai vieni kitiems,
atliekant viešųjų pirkimų procedūras, turi būti lietuvių kalba. Įgaliotoji perkančioji organizacija
visus gautus klausimus ir visus atsakymus į juos, visus kitus atviro konkurso sąlygų paaiškinimus ir
patikslinimus skelbs CVP IS, kur yra skelbiami visi šio viešojo pirkimo dokumentai.
81. Įgaliotoji perkančioji organizacija neketina rengti susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo
dokumentų paaiškinimo.
82. Įgaliotoji perkančioji organizacija atsakys į kiekvieną tiekėjo rašytinį ar CVP IS priemonėmis
pateiktą prašymą paaiškinti pirkimo dokumentus, jeigu prašymas gautas ne vėliau nei prieš 8
kalendorines dienas iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Įgaliotoji perkančioji organizacija
paaiškinimus paskelbs ne vėliau nei likus 6 kalendorinėms dienoms iki pasiūlymų pateikimo
termino pabaigos. Tuo atveju, jei Įgaliotoji perkančioji organizacija nespės parengti ir paskelbti
atsakymo likus 6 (šešioms) kalendorinėms dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos,
pasiūlymų pateikimo terminai bus pratęsti, apie tai bus paskelbta CVP IS bei bus paskelbtas
skelbimo apie pirkimą patikslinimas.
83. Įgaliotoji perkančioji organizacija, atsakydama į tiekėjo prašymą, nenurodys, iš ko gavo
prašymą pateikti paaiškinimą.
84. Nesibaigus pirkimo pasiūlymų pateikimo terminui, Įgaliotoji perkančioji organizacija savo
iniciatyva gali paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus. Tuo atveju, kai tikslinama skelbime
esanti informacija, Įgaliotoji perkančioji organizacija privalo atitinkamai patikslinti skelbimą ir
prireikus pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą protingumo kriterijų atitinkančiam terminui, per kurį
tiekėjai, rengdami pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į patikslinimus.
XII. PASIŪLYMŲ ŠIFRAVIMAS
85. Tiekėjo pasiūlymo dokumentas, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina (antras vokas), gali būti
užšifruojamas. 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.
86. Tiekėjas, nusprendęs pateikti užšifruotą pasiūlymą, turi:
86.1. ne vėliau nei iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, nurodytos pirkimo dokumentų
38 punkte, naudodamasis CVP IS priemonėmis pateikti pasiūlymą su užšifruotu dokumentu,
kuriame nurodyta pasiūlymo kaina (iki nurodyto termino atskiruose vokuose pateikiamos abi
pasiūlymo dalys (viena dėl pasiūlymo techninių duomenų ir kitos informacijos bei dokumentų, antra
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dėl kainos), tačiau užšifruojamas tik dokumentas, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina (antras
vokas).
86.2. iki vokų su pasiūlymais, kuriuose nurodytos kainos, atplėšimo procedūros (posėdžio)
pradžios CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateikti slaptažodį, su kuriuo Įgaliotoji perkančioji
organizacija galės iššifruoti pateiktą dokumentą, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina. Iškilus CVP IS
techninėms problemoms, kai tiekėjas neturi galimybės pateikti slaptažodžio per CVP IS
susirašinėjimo priemonę, tiekėjas turi teisę slaptažodį pateikti kitomis priemonėmis pasirinktinai:
Įgaliotosios 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 Įgaliotąja perkančiąja organizacija oficialiu jos telefonu ir (arba) kitais būdais).
87. Iki vokų su pasiūlymais, kuriuose nurodytos kainos (antro voko), atplėšimo procedūros
(posėdžio) pradžios tiekėjui nepateikus (dėl jo paties kaltės) slaptažodžio arba pateikus neteisingą
slaptažodį, kuriuo naudodamasi Įgaliotoji perkančioji organizacija negalėjo iššifruoti antrame voke
pateiktos informacijos, tiekėjo pasiūlymas atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose
nustatytų reikalavimų (tiekėjas nepateikė pasiūlymo kainos).
88. Tiekėjui užšifravus pasiūlymo dokumentą, kuriame nurodyti techniniai duomenys ir kita
informacija (pirmas vokas), nepriklausomai nuo to, ar tiekėjas pateikė slaptažodį, ar ne, tiekėjo
pasiūlymas (pirmas ir antras vokai) bus laikomas nepateiktu ir nebus vertinamas.
XIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
89. Pirkimo procedūros, kurios neapibrėžtos šiose atviro konkurso sąlygose, vykdomos
vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir poįstatyminių teisės aktų
nuostatomis.
90. Jeigu dalyvis, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu atsisako ją sudaryti arba
nesumoka pirkimo dokumentuose nurodytų pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimų, arba iki
Įgaliotosios perkančiosios organizacijos nurodyto laiko tiekėjas nepasirašo pirkimo sutarties, arba
atsisako sudaryti pirkimo sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis
atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju Įgaliotoji perkančioji organizacija siūlo sudaryti
pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal patvirtintą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo,
atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.
91. Įgaliotosios perkančiosios organizacijos darbuotojai, įgalioti palaikyti ryšį su tiekėjais ir gauti iš
jų (ne tarpininkų) su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus:
91.1. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus Dokumentų rengimo
poskyrio vyriausioji specialistė Egidija Rolytė, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, 322 kab., tel.
(8 5) 211 2676, faksas (8 5) 211 2801, el. paštas: egidija.rolyte@vilnius.lt.
92. Perkančiosios organizacijos darbuotojai, įgalioti palaikyti ryšį su teikėjais ir gauti iš jų (ne
tarpininkų) su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus:
92.1. UAB „Vilniaus viešasis transportas“ Remonto departamento vadovas, laikinai einantis
technikos direktorius pareigas Mindaugas Žalkauskas, Žolyno g. 15, LT-10209 Vilnius, 221b kab.,
tel. (8 5) 239 42, faksas (8 5) 273 8607, el. paštas: mindaugas.zalkauskas@vilniausvt.lt – techniniais
klausimais;
92.2. UAB „Vilniaus viešasis transportas“ Pirkimų skyriaus vadovas Linas Želvys, Žolyno g. 15,
LT-10209 Vilnius, 109 kab., tel. (8 5) 239 4708, faksas (8 5) 234 1935, el. paštas:
linas.zelvys@vilniausvt.lt.

UAB „Vilniaus viešasis transportas“ L.e. generalinio direktoriaus pareigas

Rimantas Markauskas
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Atviro konkurso sąlygų
1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1. ŽEMAGRINDŽIŲ TROLEIBUSŲ TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Žemagrindžių vienaaukščių troleibusų (transporto priemonės kodas M3CET)
privalomi techniniai reikalavimai
Nr. Pavadinimas
Aprašymas
1. Transporto
1.1. Žemagrindis (angl. lowfloor) vienaaukštis miesto tipo troleibusas
priemonė
(transporto priemonės kodas M3CET) (toliau – transporto priemonė,
troleibusas);
1.2. Sertifikuota pagal 2007 m. rugsėjo 5 d. Europos parlamento ir
Tarybos direktyvos 2007/46/EB su pakeitimais reikalavimus;
1.3. Kelių transporto priemonė turi atitikti Leidimų vežti keleivius
reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo
taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro
2006 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. 3-62 „Dėl Leidimų vežti keleivius
reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo taisyklių
patvirtinimo“ (toliau – Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo
kelių transporto maršrutais išdavimo taisyklės), Keleivių ir bagažo
vežimo kelių transportu taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministro 2011 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. 3-223 „Dėl
Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklių patvirtinimo“,
nustatytus reikalavimus;
1.4. Nauja, pagaminta ne anksčiau nei 2017 m.;
1.5. Pritaikyta dirbti žiemos (iki -35ºC) ir vasaros (iki +50ºC)
temperatūros sąlygomis;
1.6. Visos siūlomos transporto priemonės turi būti vieno gamintojo ir
vieno modelio, surinktos naudojant tą patį technologinį procesą.
2. Orientacinis
40 vnt.
(minimalus)
perkamas
kiekis
3. Bendras ilgis
12 000 mm ± 500 mm
4. Plotis
Nuo 2 490 mm iki 2 550 mm.
(išmatuotas pagal ISO 612-1978 standarto 6.2 punkto reikalavimus)
5. Ašys
Dvi.
6. Didžiausia
Neviršyti leistinos masės, nurodytos transporto priemonės atitikties
leistina masė
sertifikato išrašymo dieną galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės
aktuose.
7. Varančiosios
Neviršyti leistinos masės, nurodytos transporto priemonės atitikties
ašies apkrova
sertifikato išrašymo dieną galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės
aktuose.
8. Posūkio
Ne didesnis nei 12 m.
spindulys
(išmatuotas pagal Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos (JT
EEK) taisyklių Nr. 107 11 priedo 3.4 punkto reikalavimus)
9. Grindų aukštis
Žemagrindis (angl. lowfloor), belaiptis, įlipimo/išlipimo aukštis nuo
kelio paviršiaus – ne didesnis nei 350 mm.
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10. Bendras
talpumas

11. Keleivių įlipimo
durys

12. Rampa
vežimėliui

13. Jėgos agregatas

14. Reikalavimai

Ne mažesnis nei 85 keleiviai (be vairuotojo), iš jų ne mažiau nei 27
sėdimos vietos, kurių bent 1 vieta skirta neįgaliesiems / asmenims su
specialiaisiais poreikiais su vežimėliu (su tvirtinimo diržais, bėgeliais
ar kita vežimėlio tvirtinimo įranga).
11.1. Nemažiau nei trejos dvivėrės durys dešinėje transporto
priemonės pusėje;
11.2. Dvivėrių durų angos plotis – ne mažesnis nei 1 200 mm;
11.3. Su apsauga nuo keleivių prispaudimo (uždarymo metu tarp durų
atsiradus kliūčiai – durys privalo atsidaryti);
11.4. Su avariniais durų atidarymais iš vidaus ir išorės. Avarinis visų
durų atidarymas dengtas ir plombuotas;
11.5. Durų valdymo mygtukai sumontuoti vairuotojo darbo vietoje
prietaisų skydelio dešinėje pusėje, su galimybe atidaryti pirmųjų durų
abi puses kartu arba atskirai bei galimybė darinėti duris kiekvienas
atskirai ir visas kartu;
11.6. Pirmosios (vairuotojo) durys turi būti rakinamos iš vidaus ir iš
išorės, atidaromos iš išorės;
11.7. Antrosios ir trečiosios durys rakinamos iš vidaus;
11.8. Durų atidarymas, uždarymas turi įvykti per 3÷5 sekundes;
11.9. Durims užsidarant / atsidarant prie tų durų turi įsijungti garsiniai
signalai;
11.10. Transporto priemonei sustojus ir atidarius duris turi įsijungti tų
keleivių įlipimo / išlipimo durų išorinis apšvietimas;
11.11. Atidarius keleivių įlipimo / išlipimo duris privalo suveikti
stabdžių sistema, užtikrinanti, kad atidarytomis bent vienomis durimis
transporto priemonė negalėtų pajudėti. Judant transporto priemonei
durų atidarymas blokuojamas automatiškai;
11.12. Durų atidarymo ir uždarymo sistema (pavara) – pneumatinė.
12.1. Rampa neįgaliojo ar vaiko vežimėliui turi būti ties antrosiomis
durimis;
12.2. Rampa privalo išlaikyti mažiausiai 350 kg apkrovą;
12.3. Mygtukai, skirti pranešimui dėl neįgaliojo ar vaiko vežimėlio
įvažiavimo/išvažiavimo, turi būti prie durų išorėje, o viduje – prie
neįgaliojo vietos ir specialiu piktograminiu žymėjimu (transporto
priemonės išorėje ir viduje).
13.1. Traukos variklis – kintamos srovės asinchroninis elektros
variklis, valdomas IGBT (angl. Insulated Gate Bipolar Transistor)
tranzistorių pagrindu veikiančio variklio valdymo bloko. Visi
troleibuse naudojami elektros varikliai turi būti kintamos srovės.
Troleibuso elektrinė pavara pritaikyta Vilniaus miesto kontaktiniam
tinklui su galimybe dirbti rekuperaciniu režimu, kad stabdymo metu
variklio pagaminta elektros energija būtų atiduodama į kontaktinį
tinklą, o jeigu kontaktinis tinklas negali priimti rekuperuotos elektros
energijos, ji turi būti utilizuojama;
13.2. Variklio galia – ne mažiau kaip 150 kW. Traukos variklio
konstrukcija turi garantuoti jo funkcionavimą dirbant šios
specifikacijos 1.2 punkte nurodytomis sąlygomis. Variklis turi atitikti
ne mažesnei kaip IP56 elektrinių prietaisų apsaugos klasei. Traukos
variklio korpuso įtampa neturi viršyti 50 V bet kuriame režime.
13.3. Troleibusų elektrinė pavara ir papildomų agregatų maitinimo
elektros keitikliai turi turėti diagnostinę sistema.
14.1. Visa elektros įranga ir kabeliai 600 V nuolatinės srovės
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traukos pavaros
sistemai
bei
Elektros įrangai

15. Diagnostinė
sistema

16. Ratai ir padangos

grandinėse arba 380 V kintamosios srovės grandinėse turi turėti
mažiausiai dvigubą elektros izoliaciją;
14.2. Kai troleibuso srovės nuėmėjų įdėklai slysta per kontaktinio
tinklo izoliuotas specialiąsias dalis, troleibuso elektros įranga turi būti
apsaugota nuo staigių elektros energijos pertrūkių bei įtampos
svyravimų;
14.3. Troleibuso elektros įranga turi atlaikyti galimus viršįtampius ir
ilgalaikius elektros srovės padidėjimus;
14.4. Keleiviai ir aptarnaujantis personalas turi būti apsaugoti nuo
atsitiktinio kontakto su pavojingą įtampą ir sukauptą energiją turinčiais
įrengimais;
14.5. Troleibusui pravažiuojant per kontaktinio tinklo specialias dalis,
kai dingsta maitinimas, sistema turi užtikrinti vairo stiprintuvo
veikimą;
14.6. Valdymo paminų padėtys turi būti atsekamos nekontaktiniu būdu
ir perduodamos elektriniu signalu. Stabdymo paminos nuspaudimas
privalo turėti pirmenybę, ir jį nuspaudus troleibuso traukos variklio
paleidimas turi būti blokuojamas;
14.7. Eigos krypties perjungėjas – turi būti trijų padėčių: „pirmyn“(D),
„neutrali“(N) ir „atgal“(R). Troleibusui judant, jis turi būti
užblokuotas. Eigos krypties perjungėjas gali būti perjungtas tik
stovėjimo metu. Eigos krypties perjungimas turi vykti sekančia tvarka:
D-N-R, arba R-N-D.
14.8. Esant nepakankamam slėgiui pneumatinėje sistemoje, bet koks
troleibuso judėjimas turi būti blokuojamas. Galimybę jį atblokuoti
mechaniškai turi turėti tik remonto personalas buksyravimo režimui.
15.1. Diagnostinė sistema turi fiksuoti ir identifikuoti gedimus visose
sistemose:
Traukos variklio, papildomų agregatų variklių ir jų valdymo
sistemose;
antiblokavimo ABS/SRS (angl. Anti-lockBrakingSystem);
elektroninėje stabdymo jėgų reguliavimo sistemoje EBS;
elektra valdomo stovėjimo stabdžio sistemoje;
Pakabos valdymo sistemoje;
Vėdinimo-kondicionavimo sistemoje;
Srovės imtuvų valdymo sistemoje;
Keleivių skaičiavimo sistemoje;
Elektros įrengimų izoliacijos būklę;
15.2. Apie gedimus diagnostinė sistema turi informuoti vairuotoją
prietaisų skydelio monitoriuje.
15.3. Tiksliems troleibuso gedimų bei valdymo parametrams fiksuoti
ir identifikuoti gedimus, turi būti užtikrinta galimybė naudoti
diagnostinę įrangą (diagnostikos kompiuterį) ir kompiuterį, kurį būtų
galima prijungti prie sistemų patogiai prieinamose vietose.
16.1. Bekamerinės padangos turi būti visų ašių ratams vienodos.
Privalo turėti: apkrovos indeksas (LI) ne mažiau 148/145J, greičio
indeksas (angl. Speed index) nominalus J, papildomas E; padangos turi
būti
pritaikytos eksploatuoti visuomeniniam transportui miesto
sąlygomis (C), privalo turėti papildomą šoninės dalies gumą, skirtą
nusidėvėjimui bei turinčią nusidėvėjimo indikatorius, galimybę gilinti
protektorių ir galimybę atnaujinti protektorių. Energijos naudojimo
efektyvumo klasė ne žemesnė kaip D, sukibimo su šlapia danga klasė
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ne žemesnė kaip B, išorinio riedėjimo triukšmo išmatuota vertė
neviršijanti 72 dB;
16.2. Turi būti galimybė tikrinti oro slėgį visų ratų padangose
mechaniniu rankiniu manometru be specialios įrangos.
17. Pakaba

Pneumatinė su automatine aukščio palaikymo, priverstinio pakilimo
bei nusileidimo ir pasvyrimo į dešinę pusę funkcijomis.

18. Pneumatinė
sistema

18.1. Pneumatinės sistemos vamzdžiai ir žarnos privalo būti
pagamintos iš korozijai atsparių medžiagų su tinkama šilumos
izoliacija;
18.2. Sistemoje privalo būti įrengtas oro sausintuvas su kaitinimo
elementu, automatinis kondensato atskirtuvas ir tepalo separatorius.
Sistemos patikrinimui ir aptarnavimui turi būti įrengtos diagnostinės
jungtys (movos);
18.3. Privalo būti įrengta standartinė oro papildymo jungtis priekinėje
transporto priemonės dalyje, t. y. tarp priekinių žibintų žemiau
priekinio stiklo ir galinėje transporto priemonės dalyje.
19.1. Visi stabdžiai – diskinio tipo;
19.2. Dviejų kontūrų pneumatinė sistema su įrengtomis antiblokavimo
ABS (angl. Anti-lockBrakingSystem)ir traukos kontrolės TCS (angl.
Traction Control System) arba lygiavertėmis sistemomis;
19.3. Transporto priemonėje turi būti sumontuota elektroninė
stabdymo jėgų reguliavimo sistema EBS (angl. Electronically
controlled Brake System) arba lygiavertė, kuri elektroniškai reguliuoja
stabdymo jėgų pasiskirstymą tarp pagrindinių stabdžių ir stabdžio –
lėtintuvo, bei tarp transporto priemonės ašių;
19.4. Turi būti įrengtas elektra valdomas stovėjimo stabdys
(stotelės/durų stabdys), valdomas iš vairuotojo kabinos. Pagrindinis
stovėjimo stabdys varančiojoje ašyje valdomas mechaniškai svirtele iš
vairuotojo kabinos. Stovėjimo stabdžiai turi užtikrinti, kad troleibusas
galėtų pastoviai be laiko apribojimo stovėti nejudant maksimaliai
leistiname pakilime arba nuolydyje;
19.5. Transporto priemonė turi turėti kombinuotą pagrindinių stabdžių
sistemą, susidedančią iš elektrinio ir pneumatinio stabdžio.
19.6. Oro džiovintuvas, užtikrinantis oro sistemos apsaugą nuo
kondensato;
19.7. Patogus priėjimas iš keleivių salono prie stabdžių
energoakumuliatorių avariniam atblokavimui;
19.8. Stabdžių sistemos vamzdynų apsauga nuo mechaninių
pažeidimų.
20.1. Sistema su stiprintuvu;
20.2. Vairas kairėje pusėje;
20.3. Vairo padėtis reguliuojama.
21.1. Srovės nuėmėjų konstrukcija turi atitikti Vilniaus miesto
kontaktinio tinklo techninius parametrus (žemiausia kontaktinio tinklo
vieta – 4 200 mm). Troleibuso srovės nuėmėjai turi būti pagaminti iš
specialaus stiklo plastiko arba iš aliuminio lydinio su izoliacinės
medžiagos padengimu. Jie neturi išsikišti už troleibuso ilgio gabaritų
daugiau kaip 1200 mm. Srovės nuėmėjai privalo turėti įtaisus,
apsaugančius juos nuo kritimo ant žemės jų tvirtinimo mazgų lūžimo
atveju.
21.2. Troleibuse privalo būti įrengti srovės nuėmėjų gaudytuvai, kurie

19. Stabdžiai

20. Vairavimo
sistema
21. Srovės nuėmėjai
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22. Elektros valdymo
sistema

turi užtikrinti saugų nuėmėjų fiksavimą, apsaugant žmones, kitas
transporto priemones ir kontaktinį tinklą jų staigaus kritimo nuo laidų
bet kokiame linijos aukštyje atveju.
21.3. Maksimalus troleibuso nukrypimas nuo kontaktinio tinklo ašies
turi būti ne mažesnis kaip 4,5 m.;
22.1 12 V elektros lizdas su šakute vairuotojo darbo vietoje;
22.2 Rekuperacijos metu būtina reguliuoti įtampos lygį – ji turi būti
stabilizuojama ties 680V riba. Jeigu generuojama įtampa viršija 780V,
stabdžių elektros grandis turi būti perjungiama tam, kad nebūtų
viršijamas 780V lygis troleibusų kontaktiniame tinkle;
22.3. Troleibuso elektros įranga turi užtikrinti transporto priemonės
funkcionavimą net tuo atveju, kai kontaktinio tinklo įtampa sumažėja
iki 400 V. Jeigu įtampa kontaktiniame tinkle žemesnė nei 400 V,
troleibusas turi būti automatiškai išjungtas, o vairuotojas įspėtas
signalu.
22.4. Virš įtampių ribotuvas turi apsaugoti troleibusą tuo atveju, jeigu į
kontaktinį tinklą pataikytų žaibo iškrova arba jeigu aukštos įtampos
linija nukristų ant troleibusų kontaktinio tinklo;
22.5. Troleibusas neturi sudaryti trukdymų radijo dažnių siųstuvams.
Trukdžiams pašalinti jame turi būti įrengtas filtras;
22.6. Siekiant užtikrinti žemos įtampos tiekimą, turi būti naudojamas
IGBT 600DC/24DC (nuolatinės srovės) statinis keitiklis. Statinio
keitiklio galingumas turi viršyti ne mažiau kaip 10% bendrą visų
energijos vartotojų galingumą;
22.7. Pirminė įtampa – 600 V DC +/-30%;
22.8. Nominali antrinė įtampa – 27,5 V DC ± 0,8 V;
22.9. Pagalbinių variklių maitinimui naudojamas DC/AC
(nuolatinės/kintamosios srovės) keitiklis turi turėti šias pagrindines
charakteristikas:
 išėjimo įtampa – 3x380 ÷ 400 V AC (kintamoji srovė);
 dažnis – 50Hz;
22.10. Keitiklio galingumas turi viršyti 15% bendrą maksimalų
pagalbinių variklių vartojamą galingumą jų paleidimo metu;
22.11. Variklio paleidimą turi nustatyti dažnių reguliatorius taip, kad
paleidimo srovė neviršytų daugiau negu dvigubos nominalios srovės;
22.12. Troleibuse turi būti įrengtas tikrinimo įtaisas, kuris nuolatos
kontroliuotų įtampą – skirtumą tarp troleibuso kėbulo ir įžeminimo
(Žemės) potencialų. Įtaisas turi informuoti vairuotoją tuo atveju, jeigu
įtampa viršys 30V. Jeigu įtampa viršys 50V, įtaisas turės informuoti
vairuotoją ir automatiškai atjungti troleibusą nuo 600V DC įtampos.
Avariniam troleibuso važiavimui iki parko turi būti numatytas šio
prietaiso blokavimas.
22.13. USB jungtys mobiliųjų telefonų pakrovimui:
22.13.1. vairuotojo darbo vietoje – 1 vnt.;
22.13.2. keleivių salone – 4 vnt.;
22.14. Radijo imtuvas su garsiakalbiais:
22.14.1. vairuotojo darbo vietoje – 1 garsiakalbis;
22.14.2. keleivių salone – ne mažiau 4 garsiakalbių. Garsiakalbiai turi
veikti ir su diegiama e. bilieto įranga, pagal su Perkančiąja
organizacija suderintą schemą;
22.15. Išorinis garsiakalbis prie pirmų durų (vieta derinama prieš
pasirašant sutartį);
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23. Akumuliatoriai

22.16. Laikrodis vairuotojo darbo vietoje;
22.17. Lankstaus tvirtinimo mikrofonas, įrengtas vairuotojo kairėje
pusėje ir įjungiamas kaire koja arba ranka;
22.18. Garsiniai atbulinės eigos ir užsidarančių durų signalai;
22.19. Elektros instaliacija e. bilieto įrangos prijungimui, pagal su
Perkančiąja organizacija suderintą schemą.
23.1. Žemos įtampos grandžių maitinimui troleibusas turi turėti
techninės priežiūros ir aptarnavimo nereikalaujančias dvi nuosekliai
sujungtas 12 V akumuliatorių baterijas– ne mažiau 160 Ah talpos.
Baterijos turi būti lengvai pasiekiamos ir pakeičiamos. Baterijų skyrius
turi būti įrengtas iš korozijai (oksidacijai) atsparaus plieno, plastiko
arba lygiavertės, korozijai (oksidacijai) atsparios medžiagos;
23.2. Dujos, galinčios išsiskirti iš akumuliatorių baterijų, neturi patekti
į saloną;
23.3. Baterijų garantinis laikotarpis ne trumpesnis nei 36 mėnesiai.

24. Troleibusų
greitis

Transporto priemonėje privalo būti greičio ribotuvas – maksimalus
leidžiamas transporto priemonės greitis – ne didesnis nei 75 km/h.

25. Kėbulas

25.1. Kėbulo šonų ir stogo šilumos izoliacija – tinkama šios
specifikacijos 1.2 punkte numatytoms klimato sąlygoms;
25.2. Antikorozinis padengimas turi užtikrinti kėbului numatytų
garantinių įsipareigojimų vykdymą;
25.3. Išorinės šoninės troleibuso kėbulo apdailos turi būti iš atskirų
apdailos plokščių;
25.4. Troleibuso keleivių salonas ir kėbulo išorinė turi būti izoliuotas
nuo elektros srovės poveikio.

26. Oro
kondicionavimo
sistema,
šildymas,
ventiliacija

26.1 Turi būti įrengta vairuotojo darbo vietos ir keleivių salono
šildymo, vėdinimo, kondicionavimo sistemos su atskirais valdymais
vairuotojo darbo vietai ir keleivių salonui;
26.2 Vairuotojo kabina ir keleivių salonas privalo būti vėdinami
atskirai;
26.3. Kondicionavimo sistema esant +32°C išorės (lauko) temperatūrai
turi palaikyti ne aukštesnę kaip +25°C troleibuso salono vidaus
temperatūrą;
26.4. Troleibuso šildymo sistema turi būti pritaikyta šios specifikacijos
1.2. punkte numatytoms klimato sąlygoms. Troleibuso salono
temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +5 C;
26.5. Vairuotojo kabina ir keleivių salonas šildomi šoniniais
šildytuvais;
26.6. Vairuotojo kabinos šildymo, kondicionavimo bei ventiliacijos
sistema turi užtikrinti nuo +17C iki +23C temperatūrą vairuotojo
darbo vietoje bet kokiu metų laiku ir gerą matomumą pro visus
kabinos stiklus bet kokiomis oro sąlygomis.
26.7. Vairuotojo kabinos langų apipūtimas turi užtikrinti, kad stiklai
nerasotų.
26.8. Keleivių salone turi būti įrengti ne mažiau kaip 2 mechaniškai
arba elektra valdomi stogo liukai su avariniais užraktais;
26.9. Keleivių salone turi būti ne mažiau nei 5 langai su užraktais
rakinamomis orlaidėmis;
26.10. Pirmasis stiklas už pirmųjų įlipimo durų gali būti be orlaidės,
jeigu jame sumontuota informacinės sistemos įranga.
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27. Triukšmo lygis

Judančios transporto priemonės triukšmo lygis neturi būti didesnis nei
80 dB. (Pagal Europos Tarybos direktyvos 70/157/EEB reikalavimus)

28. Vairuotojo
darbo vieta ir
sėdynė

28.1. Vairuotojo darbo vieta ir sėdynė turi atitikti ISO 16121
reikalavimus.
28.2. Pagrindiniai jungikliai, signalinės lemputės, pranešimai borto
kompiuteryje turi būti pažymėti atpažinimo ženklais ir (arba) užrašais
lietuvių kalba.
28.3. Prietaisų skydelyje montuojamas spidometras, tachometras,
odometras, elektros sąnaudų skaitiklis;
28.4. Prietaisų skydelyje turi būti pateikiama visa vairuotojui reikiama
informacija apie transporto priemonės sistemų techninę būklę;
28.5. Matavimo prietaisų skalės turi būti metrinės matavimo sistemos;
28.6. Transporto priemonės turi būti aprūpintos alkoholine blokuote,
kuri turi atitikti Lietuvos standartą LST EN 50436-2. Vairuotojui
nepraėjus alkotesto, turi būti blokuojamas jėgos aparato paleidimas;
28.7. Vairuotojo sėdynė ant pneumatinės pakabos, reguliuojamo
aukščio ir atstumo nuo vairo, su porankiu kairėje pusėje, su
reguliuojamu atlošo pasvyrimo kampu;
28.8. Vairuotojo sėdynėje turi būti įrengtas saugos diržas;
28.9. Vairuotojo darbo vietos priekyje ir šone turi būti sumontuota
apsauga nuo saulės spindulių;
28.10. Vairuotojo darbo vietoje turi būti įrengta:
28.10.1. 12 V lizdas;
28.10.2. skyrius vairuotojo krepšiui;
28.10.3.
reguliuojamas
šviestuvas
skaitymui
ir
pinigų
stalčiuko/dėtuvės apšvietimui;
28.11. Vairuotojo darbo vieta atskirta stikline kabina ar pertvara,
neribojančia keleivių įlipimo per priekines duris. Kabinos/pertvaros
durys su langeliu bilietų pardavimui ir pinigų stalčiuku/dėtuve
vairuotojui patogioje vietoje, pasiekiamoje dešine ranka nepakilus iš
darbo vietos (sėdynės). Durys (arba erdvė nuo grindų iki lubų) turi būti
nežemesnės nei 1,8 m ir ne mažiau nei 60% durų turi būti pagaminta
iš skaidrios permatomos medžiagos. Turi būti galimybė
kabinos/pertvaros duris užrakinti iš vidaus (vairuotojo darbo vietos) ir
iš keleivių salono pusės;
28.12. Pertvara už vairuotojo – nepermatoma, su vieta informacijai
talpinti;
28.13. Vairuotojo kabinos kairėje pusėje turi būti įrengtas stumdomas
langas.
28.14. Turi būti įrengta dėtuvė pinigams

29. Keleivių
sėdynės

29.1. Keleivių sėdynės turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvos 2001/85/EB reikalavimus;
29.2. Keleivių sėdynės individualios, iš atskirų atlošo ir paminkštintos
sėdimos dalies pagrindo, pagamintų iš plastiko;
29.3. Sėdynės privalo būti atsparios dėvėjimuisi, purvui ir laužymui;
29.4. Dvi atlenkiamos vienvietės sėdynės, sumontuotos stovinčių
keleivių skyriuje prie neįgaliojo vietos;
29.5. Privalo būti įrengta vieta neįgaliųjų keleivių vežimėliui prieš
antras duris. Prie šios vietos įrengtas „STOP“ mygtukas ir galimybė
prisegti neįgaliųjų keleivių vežimėlį;
29.6. Sėdynių išdėstymas ir spalvinė gama suderinama pasirašant
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sutartį.
30. Apsaugos įranga

30.1. Lengvai prieinami ir pažymėti mažiausiai du 6 kg milteliniai
ugnies gesintuvai;
30.2. Raudonai atspindintis avarinis trikampis ženklas;
30.3. Dvi ratų atsparos;
30.4. Du kelių motorinės transporto priemonių pirmosios pagalbos
rinkiniai, atitinkantys Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. V-450 „Dėl sveikatos
priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją
medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir
pirmosios pagalbos rinkinių“ reikalavimus;
30.5. Visas vairuotojo kabinos ženklinimas privalo būti lietuvių kalba;

31. Priekinio lango
stiklas

31.1. Priekinio lango stiklas apšildomas oru.
31.2. Priekinė maršrutų rodyklė neturi būti integruota į priekinį
panoraminį stiklą.

32. Langai

32.1. Langai turi būti pagaminti iš saugaus (grūdinto) stiklo, šoniniai –
stiklo paketai;
32.2. Durų stiklai turi užimti ne mažiau 60% durų ploto;
32.3. Stiklai turi būti tonuoti ir klijuoti prie kėbulo;
32.4. Pirmosios (vairuotojo) durys su stiklo paketu;
32.5. Vairuotojo kairės pusės šoninis stiklas turi būti šildomas elektra.

33. Avariniai
išėjimai

33.1. Avariniai išėjimai pažymėti užrašu „Avarinis išėjimas“;
33.2. Šalia avarinio išėjimo patikimai pritvirtinti plaktukai, skirti
stiklui sudaužyti.

34. Vidaus
apšvietimas/
Išorinis
apšvietimas,
žibintai

34.1. Galimybė naudoti dalinį arba pilną keleivių salono apšvietimą;
34.2. Atskiras apšvietimas vairuotojo darbo vietoje;
34.3. Keleivių salono šviestuvai turi būti išdėstyti taip, kad užtikrintų
pakankamą salono ir durų apšvietimą;
34.4. Įlipimo / išlipimo aikštelių apšvietimo šviestuvai prie kiekvienų
keleivių durų. Šviestuvai automatiškai įsijungia atidarius duris ir
išsijungia jas uždarius;
34.5. Keleivių salono apšvietimui naudojamos LED technologijos –
dviejų režimų, kurių vienas yra ekonominis;
34.6. Visas išorinis apšvietimas, išskyrus artimųjų ir tolimųjų šviesų
žibintus, LED technologijos. Dienos šviesos žibintai turi būti LED
technologijos.

Turėklai

35.1. Keleivių salone privalo būti įrengti vamzdiniai turėklai;
35.2. Papildomai prie horizontalių turėklų pritvirtinamos išilgai
turėklo kabančios plastikinės rankenos laikymuisi (ne mažiau 10 vnt.),
su galimybe patalpinti 90×170 mm (arba 85×125 mm) dydžio dvipusę
spausdintą reklamą.
35.3. Prie kiekvienų durų turi būti įrengti ,,STOP’’ mygtukai ant
vertikalių turėklų.

35.

36. Užrašai

Visi keleiviams skirti užrašai ir informacija salone turi būti lietuvių ir
anglų kalbomis.

37. Grindys

37.1. Grindys padengtos vientisa, neslidžia, nesunkiai valoma, atsparia
dilimui, ugniai, cheminėms valymo priemonėms ir atmosferos
poveikiui, viešajam transportui skirta danga:
37.1.1. bendrasis storis – ne mažiau 2,0 mm;
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37.1.2. dėvimasis storis su abrazyvu – ne mažiau 0,7 mm.
37.1.3. liekamasis įspaudimas (pagal EN 433 arba lygiavertį) –
nedaugiau 0,1 mm;
37.1.4. spalvų atsparumas (pagal EN ISO 105 BO2 metodą arba
lygiavertį) – ne mažiau 6;
37.1.5. atsparumas chemikalams (pagal EN 423 arba lygiavertį) – labai
geras, be pasikeitimų;
37.1.6. slidumas (pagal DIN 51130 arba lygiavertį) – nežemiau R10;
37.1.7. degumo klasė (pagal EN 13501 arba lygiavertį) – nežemesnė
nei Bfl – S1;
37.2. Dangos spalva ir raštas turi būti praktiški, kad nesimatytų purvo.
Spalva suderinama sudarant sutartį;
37.3. Dangos kraštai užleisti (pakelti) ant salono sienų;
37.4. Grindų briaunos pažymėtos ryškiu kontrastiniu žymėjimu;
37.5. Grindyse neregių įspėjamieji paviršiai turi būti įrengti prie
kiekvienų durų ir prie kiekvieno grindų aukščio pasikeitimo vietos ar
grindų laipto ar pakopos, jei tokios yra, briaunos, o neregių vedimo
paviršius (viena juosta) turi būti įrengtas nuo kiekvienų durų iki
vairuotojo darbo vietos ir iki kiekvienos bilietų pardavimo ir žymėjimo
įrenginio įrengimo vietos. Neregių įspėjamieji ir vedimo paviršiai turi
būti kito nei grindų danga šiurkštumo, grubumo ar rašto, jei grindų
danga turi raštą, bet ne didesnio iškilumo nei grindų dangos iškilimai,
jei grindų danga turi iškilimus. Šie neregių įspėjamieji ir vedimo
paviršiai neturtų trukdyti transporto priemonėje judėti neįgaliojo ar
vaiko vežimėliui.
37.6. Grindų dangos tarnavimo laikas sietinas su kėbulo garantiniu
laikotarpiu.
38. Galinio matymo
veidrodžiai

38.1. Viduje priekyje – stačiakampis galinio matymo veidrodis;
38.2. Išorėje – du vartomi, šildomi, išgaubti, stačiakampiai,
reguliuojami elektra ir lengvai nuimami veidrodžiai.

39. Vilkimo įtaisas

39.1. Vilkimo įtaisai įmontuoti kėbulo apatinėje dalyje per vidurį
priekyje ir gale.

40. Išorės dažymas,
salono interjeras

40.1. Ne daugiau nei dvi spalvos, aptariama ir suderinama prieš
pasirašant sutartį. Galutiniai spalviniai sprendimai pateikiami per 2
mėn. po sutarties pasirašymo;
40.2. Išoriniam transporto priemonių dažymui naudojami dažai turi
būti atsparūs kasdieniam plovimui šepečiais, druskoms;
40.3. Emblemos ir užrašai klijuojami lipdukais arba dažomi
(numatoma aptariant išorės išvaizdą);
40.4. Salono interjero danga iš atsparios drėgnam valymui
(panaudojant chemines valymo priemones) medžiagos (plastikas,
aliuminis ir pan.).

41.

Transporto
priemonės
eksplotavimo
sistema

41.1. Transporto priemonės eksplotavimo sistemų įrenginys turi
registruoti ir kaupti techninius troleibuso veikimo duomenis:
41.1.1. nuvažiuotą atstumą, vidutinį ir maksimalų važiavimo greitį,
41.1.2. avarinius stabdymus ir pagreitį,
41.1.3. elektros sąnaudas (bendros, vienos dienos),
41.1.4. durų atidarymą/uždarymą,
41.1.5. šildymo sistemos įjungimą/išjungimą,
41.1.6. važiavimą laisva eiga,
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41.1.7. vairavimo kokybę, identifikuojant vairuotoją,
įranga.

fiksuojanti

42. Bilietų
žymėjimo
įrenginiai

42.1. Turi būti įrengtas vienas elektromechaninis komposteris keleivių
salone šalia vairuotojo kabinos, skirtas pažymėti 65x40 mm matmenų
vienkartinį popierinį bilietą;
42.2. Bilietų žymėjimo įrenginys (elektromechaninis komposteris) turi
turėti blokavimo galimybę iš vairuotojo darbo vietos;
42.3. Ant popierinių bilietų turi būti atspausdinta: data, laikas,
maršruto numeris, transporto priemonės keturių skaitmenų garažo
numeris.

43. Keleivių
skaičiavimo
sistema

43.1. Įranga turi būti sumontuota visose transporto priemonėse;
43.2. Automatinės keleivių skaičiavimo sistemos įranga, sumontuota
ties kiekvienomis transporto priemonės durimis, skaičiuojanti įlipančių
ir išlipančių keleivių skaičių. Įranga turi užtikrinti duomenų apie
pervežtų keleivių skaičių per pamainą, dieną ir (ar) mėnesį, įlipančių ir
išlipančių keleivių skaičių kiekvienoje stotelėje gavimą. Keleivių
skaičiavimo tikslumas turi būti ne mažesnis kaip 95%;
43.3. Keleivių srautų matavimo techninę įrangą (angl. Automatic
Passenger Counting, toliau – APC TĮ) sudaro:
43.3.1. infraraudonųjų spindulių arba lygiaverčių technologijų keleivių
matavimo jutikliai (angl. People Counting Unit, PCU);
43.3.2. skaičiavimo kompiuteriai.
43.4. Transporto keleivių srautų matavimo įranga turi:
43.4.1. fiksuoti viešojo transporto (toliau – VT) keleivių srautų
duomenis (angl. Raw Data), susiejant juos su konkrečia vieta (stotele),
laiku, transporto priemone ir transporto priemonės durimis bei
apskaičiuoti keleivių srautą;
43.4.2. turėti įdiegtą padėties nustatymo sistemos (GPS, Galileo ar
lygiavertis) funkciją, kuri leistų nustatyti ir fiksuoti transporto
priemonės buvimo koordinates ir jų fiksavimo laiką;
43.4.3. susieti užfiksuotas transporto priemonės buvimo koordinates su
konkrečiomis stotelėmis;
43.4.4. užtikrinti kaupiamų viešojo transporto keleivių srautų
duomenų, transporto priemonių tvarkaraščių ir maršrutų stotelių
informacijos saugumą.
43.5. APC TĮ turi patikimai ir nepertraukiamai funkcionuoti sutarties
metu. APC TĮ ir visi kabeliai, jungtys turi būti pritaikyti transporto
priemonėms, turi būti atsparūs smūgiams, vibracijai, vandalizmo
aktams, aplinkos poveikiui (dulkėms, vandeniui ir drėgmei,
temperatūrai);
43.6. Reikalavimai infraraudonųjų spindulių arba lygiaverčių
technologijų keleivių matavimo jutikliams (toliau - jutikliai):
43.6.1. jutikliai turi veikti infraraudonųjų spindulių principu ir gebėti
trianguliacijos metodu detektuoti objektus, atstumą ir objektų judėjimo
kryptį. Turi būti naudojami žmogaus akiai nematomi ir nekenksmingi
infraraudonieji spinduliai;
43.6.2. jutikliai turi būti sumontuoti transporto priemonėje virš durų
angos esančiose transporto priemonės konstrukcijose ir turi kokybiškai
vykdyti funkcijas, esant tokiam montavimo aukščiui, koks yra
naudojamose transporto priemonėse;
43.6.3. jutikliai turi būti maitinami iš skaičiavimo kompiuterio.
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Jutikliai negali naudoti laikinus elektros maitinimo šaltinius (baterijų);
43.7. Skaičiavimo kompiuteriai turi:
43.7.1. suformuoti apskaičiuoto keleivių srautų ir kitų (padėties, durų
uždarymo ir kt.) duomenų rinkmeną ir šiuos duomenis GSM ryšiu
perduoti į aplikacijų serverį. Skaičiavimo kompiuteris turi turėti
galimybę išsaugoti bent 2 parų duomenis esant ryšio sutrikimams;
43.7.2. siųsti duomenis apie komponentų būklę ir klaidas, gedimus.
Skaičiavimo kompiuteris turi gebėti įsidiegti programinės įrangos
atnaujinimus (angl. Firmware) iš centrinės sistemos;
43.7.3. turėti integruotą padėties nustatymo sistemos (GPS ar Galileo
ar lygiavertis) įrenginį. Kartu su skaičiavimo kompiuteriu turi būti
pateikta padėties nustatymo sistemos įrenginio antena;
43.7.4. turėti integruotą duomenų perdavimo judraus GSM ryšio
tinklais (GPRS, EDGE, 3G ar lygiavertis) įrenginį, į kurį turi būti
dedama standartinė SIM kortelė. Kartu su skaičiavimo kompiuteriu
turi būti pateikta GSM įrenginio antena;
43.7.5. gebėti veikti kompiuteriniame tinkle (angl. Ethernet). Turi būti
galima konfigūruoti skaičiavimo kompiuterį per kompiuterinį tinklą
(tiek prisijungus prie tinklo transporto priemonėje, tiek nuotoliniu
būdu per GSM duomenų perdavimo ryšį), naudojant naršyklėje
veikiančią (angl. web) naudotojo sąsają. Skaičiavimo kompiuteris turi
gebėti prisijungti prie transporto priemonės pagrindinio Skaičiavimo
kompiuterio ir komunikuoti su kitais įrenginiais, naudodami UDP
protokolą.
43.8. APC TĮ turi būti įdiegta ir parengta eksploatacijai, t. y. turi būti
patiekti ir įdiegti visi reikalingi laidai, kabeliai ir jungtys visų
komponentų sujungimui. Visos jungtys turi būti tokios, kad nebūtų
galima sujungti netinkamai. Jungtys ir kabeliai turi atitikti įrenginiams
taikomus reikalavimus aplinkai (dulkėms, vandeniui, vibracijai);
43.9. Reikalavimai duomenų perdavimui:
43.9.1. duomenys apie VT keleivių srautą turi būti perduodami į
Perkančiosios organizacijos patalpose įrengtas tarnybines stotis,
kuriose įdiegta APC IS, leidžianti peržiūrėti ir analizuoti gautus
statistinius duomenis;
43.9.2. duomenys iš APC TĮ į APC IS turi būti perduodami bevieliu IP
tinklu, pvz., GPRS arba lygiaverčiais būdais. Perduodant duomenis
turi būti sukurti atskiri LAN (angl. Local Area Network) tinklai, jei
duomenys perduodami uždarame duomenų tinkle, ir atskiri APN (angl.
Access Point Node) ar individualūs VPN tinklai, jei duomenys
perduodami viešaisiais duomenų tinklais.
43.10. Įrangos reikalavimai aplinkai:
43.10.1. turi veikti, kai lauke esanti temperatūra yra ne mažesniame
temperatūrų diapazone nei nuo -35° iki +50 C;
43.10.2. turi turėti bent IP65 apsaugos nuo aplinkos sąlygų klasę pagal
IEC 60529 arba lygiavertį standartą;
43.10.3. turi turėti bent IK08 apsaugos nuo vandalizmo klasę pagal
IEC 62262, EN 50102 arba lygiavertį standartą;
43.10.4. turi atitikti 1 kategorijos B klasės atsparumo smūgiams ir
vibracijai reikalavimus pagal EN 61373 arba lygiavertį standartą.
43.11. APC duomenys turi būti perduodamos automatiškai ne rečiau
kas 12 val. automatiškai;
43.12. Duomenys ir jų formatai, kurie apima keleivių srautų
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skaičiavimo informaciją ir perduodami skaičiavimams privalo būti
atviri;
43.13. APC turi užtikrinti duomenų apie pervežtų keleivių skaičių per
pamainą, dieną ir (ar) mėnesį, įlipančių ir išlipančių (vienu metu)
keleivių skaičių kiekvienoje stotelėje gavimą.
44. Keleivių
informavimo
sistema

44.1. Keleivių informavimo sistema valdoma (toliau – KIS) valdiklio
(angl. control unit), įrengto vairuotojo darbo vietoje, pasiekiamoje
ranka nepakilus iš darbo vietos (sėdynės).
44.2. KIS nominali nuolatinės srovės maitinimo įtampa – 24V, darbinė
aplinkos temperatūra – nuo -35°C iki +50°C;
44.3. Išorinės švieslentės šviesos diodo (LED) technologijos skydai,
kuriuose kiekvienas ženklus sudarantis taškas šviesos diodas. Šviesos
diodų spalva vienspalvė – balta (anglMonocromatic White). Skydo
apšvietimas įjungiamas kartu su borto kompiuterio įjungimu;
44.4. Maršruto išorinės švieslentės su važiavimo krypties ir numerio
pateikimu priekyje ir dešiniajame šone su galimybe rodyti informaciją
dviem eilutėmis, transporto priemonės gale – maršruto numeris,
valdomos ir programuojamos valdikliu, ir įrengta vidinė švieslentė;
44.6. Priekinė švieslentė, kurios dydis ne mažiau nei 160×19 taškų;
44.7. Dešinėje pusėje švieslentė, kurios dydis ne mažiau nei 160×19
taškų;
44.8. Gale švieslentė, kurios dydis ne mažiau nei 32×19 taškų;
44.9. Informavimo sistema turi turėti ne mažiau 4 ne mažesnių kaip 18
coliu TFT LCD ekranų, nugarėlėmis sujungtų (2×2) ir pritvirtintų prie
lubų apdailos, monitorių, kurie turi turėti skaitmeninę sąsają su
išorinėmis švieslentėmis;
44.10. monitoriuose ir švieslentėje turi būti galimybė atvaizduoti
esamą stotelę ir sekančią stotelę, transliuoti reklaminius vaizdo įrašus
ir kitą informaciją.
44.11. Duomenų atnaujinimo (garso) perdavimo būdai:
44.11.1. WiFi ryšiu parkuose ir GSM ryšiu mieste;
44.11.2. galimybė tiesioginio programavimo specialia kortele arba
USB jungtimi, esančia borto kompiuterio priekyje.
44.12. Garsinio informavimo sistema turi turėti ne mažiau nei 4
garsiakalbius keleivių salone, išdėstytus proporcingai, ir vieną
transporto priemonės išorėje. Garsiakalbiai turi būti sumontuoti
atskirose virš keleivių salono lubų sumontuotose dėžutėse (siekiant
geresnio jų skambėjimo, garsiakalbių negalima tvirtinti tiesiai prie
kėbulo konstrukcijos elementų);
44.13. Keleivių informacinė sistema (valdiklis) programuojama
lietuvių kalba, stotelių skelbimas sinchronizuotas su elektroninių
švieslenčių darbu;
44.14. Transporto priemonių gamintojas pasirinktinai švieslentes gali
integruoti į montuojamą e. bilieto borto kompiuterį arba komplektuoti
su gamyklinės informacijos atvaizdavimo įrangą

45. Instaliacija
E.bilietų sistemai

Transporto priemonės turi būti paruoštos mieste naudojamų bilietų
pardavimo ir žymėjimo įrangos (E.bilietų sistemos) montavimui –
transporto priemonėse turi būti sumontuotos laidų pynės su antgaliais,
naudojamos įrangos jungimui pagal Techninės specifikacijos 1 priede
pridedamą schemą.
46.1. Vaizdo stebėjimo sistemą sudaro:
46.1.1 .vidaus vaizdo kameros;

46. Vaizdo stebėjimo
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sistema

46.1.2. išorės vaizdo kameros:
46.1.2.1. kamera, fiksuojanti vaizdą transporto priemonės priekyje
(išorėje), turi būti sumontuota Transporto priemonės viduje;
46.1.2.2. kamera, fiksuojanti vaizdą transporto priemonės gale (išorėje);
46.1.2.3. kamera, fiksuojanti transporto priemonės dešiniojo šono
vaizdą (išorėje);
46.1.3. vaizdo įrašymo įrenginys/įrenginiai;
46.1.4. vaizdo stebėjimo ekranas vairuotojui.
46.2. Vidaus vaizdo kamera arba kameros (mažiausiai 2 keleivių
salone) sumontuotos lubose ir su ne mažiau kaip 3 megapikselių
maksimalios vaizdo raiškos sensoriumi.
46.3. Vidaus kamera arba kameros turi turėti ne mažesnį nei 360°
objektyvą tam, kad užtikrintų vaizdo stebėjimą visame Transporto
priemonės plote be aklos zonos (keleivio sėdynės užstojimas nėra
laikomas akla zona). Turi būti matymo kampo perdengimas, kad
užtikrintų kitų kamerų ir Transporto priemonės interjero saugumą nuo
vandalizmo.
46.4. Vidaus vaizdo kamera, fiksuojanti vaizdą Transporto priemonės
salono priekyje (viduje) prie vairuotojo kabinos, turi įrašinėti vaizdą su
garsu.
46.5. Temperatūrų diapazonas nuo -35 °C iki +50 °C. Kamera turi būti
atspari dulkėms, vibracijai, dideliems temperatūros pokyčiams, IP65
arba lygiavertis, kamera turi atitikti EN 50155, EN 55024, EN 61000-61 arba lygiaverčius standartus;
46.6. Vaizdo įrašymo įrenginys/įrenginiai turi būti be judančių dalių, su
ne mažiau kaip 96 valandų vaizdo įrašymo atmintimi, vaizdo įrašo
kodavimui turi būti naudojamas MxPEG arba MJPEG
arba
analogiškas kodeksas (kad įraše sustabdžius kadrą, judantis objektas
būtų neišplaukęs ir aiškus);
46.7. Turi būti galimybė peržiūrėti/išeksportuoti peržiūrai vaizdo įrašą
bent su šiomis vaizdo peržiūros programomis (nereikalaujant atsisiųsti
papildomų kodekų):
46.7.1. Windows media player;
46.7.2. VLC media player.
46.8. Vaizdo kamerų sistema turi turėti galimybę WLAN ryšiu
peržiūrėti surinktą medžiagą, įrašinėti vaizdą iš išorinių ir vidaus
vaizdo kamerų ir garsą, turi būti numatytas automatinis įrašymo
pradėjimas įjungus jėgos automatą ir sistemos išjungimas nustatant
laiką po jėgos automato išjungimo, į įrenginio laikmeną turi tilpti ne
mažiau kaip 96 val. vaizdo medžiagos, užtikrinant 1024×768 vaizdo
rezoliuciją ne mažesniu nei 8 fps (angl. Frames Per Second – kadrai
per sekundę). Vaizdo medžiaga turi būti įrašoma į laikmeną, neturinčią
mechaninių dalių.
46.9. Turi būti vaizdo perkėlimas bevielio ryšio technologija iš
Transporto priemonės į bendrą duomenų saugojimo saugyklą. Turi būti
pateikta programinė įranga vaizdo peržiūrai ir administravimui.
46.10. Vaizdo stebejimo sistema turi būti su visomis reikiamomis
komunikacijomis, būtinomis sistemos veikimui užtikrinti.
46.11. Į stebėjimo ekraną vairuotojo darbo vietoje vaizdas išdidinamas
ir rodomas (angl. full screen) automatiškai:
46.11.1. įjungus atbulinę pavarą iš vaizdo kameros transporto
priemonės gale. Vaizdo vėlavimas ne daugiau kaip 0,5 s;
46.11.2. atidarius keleivių ilipimo durys iš Transporto priemones
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47. Kita įranga

48. Mokymai

šonines vaizdo kamerų/os.
46.12. Vairuotojo darbo vietoje tvirtinamas vaizdo stebėjimo ekranas
turi būti ne mažesnės nei 1024×768 skiriamosios gebos, atsparus
vibracijai, su LED pašvietimu ir automatiniu pašvietimo ryškumo
reguliavimu (priklausomai nuo aplinkos apšvietimo);
47.1. Turi būti įrengtos antenos GPRS, GPS, WiFI ryšiams;
47.2. Šiukšlių dėžės, sumontuotos vairuotojo darbo vietoje ir prie
kiekvienų keleivių įlipimo durų.
47.3. Vėliavėlių laikiklis transporto priemonės kairiojo šono viršutinėje
priekinėje dalyje.
47.4. Internetinė prieiga Transporto priemonėse, kurios dėka galima
jungtis ir kompiuteriais, ir mobiliaisiais telefonais, jeigu įrangoje yra
įdiegta „WiFi“ ryšio sąsaja.
Wi-Fi įrenginys privalo palaikyti:
 ne mažesnę kaip 100 Mbps duomenų parsiuntimo ir nemažiau kaip
50 Mbps išsiuntimo greitaveiką;
 ne mažiau kaip 15 vartotojų ;
 standartus 802.11b/g/n arba lygiaverčius;
 2 ir 3 ir 4 G ryšio standartą;
 įstatoma SIM kortelė Lietuvos operatorių.
47.5. Maršrutizatorius turi būti tinkamas naudoti Transporto
priemonėje, t. y. turi palaikyti darbinę temperatūra nuo -35°C iki
+50°C, drėgmė - nuo 10 % iki 90 % ir įtampos svyravimus.
48.1. Prieš pristatydamas pirmą Transporto priemonę tiekėjas
Perkančiosios organizacijos patalpose dviem atskiroms grupėms pagal
savo sudarytą programą privalo savo sąskaita apmokyti 4 remonto
meistrus ir 16 šaltkalvių. Mokymų datos ir grafikai turi būti suderinti
su Perkančiąja organizacija. Tiekėjas turi pateikti mokymų metodinę
medžiagą lietuvių kalba popieriniu formatu visiems mokymų
dalyviams. Sėkmingai mokymą užbaigusiems darbuotojams tiekėjas
turi išduoti pažymėjimus, patvirtinančius mokymo metu įgytą
kvalifikaciją;
48.2. Prieš pristatydamas pirmą transporto priemonę tiekėjas
Perkančiosios organizacijos patalpose pagal savo sudarytą saugaus ir
ekonomiško vairavimo programą privalo apmokyti 2 Perkančiosios
organizacijos darbuotojų vairuotojų mokymo instruktoriais. Mokymų
datos ir grafikai turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija. Tiekėjas
turi pateikti mokymų metodinę medžiagą lietuvių kalba visiems
mokymų dalyviams. Sėkmingai mokymą užbaigusiems darbuotojams
tiekėjas turi išduoti pažymėjimus, patvirtinančius mokymo metu
išklausytą kursą;
48.3. Tiekėjas turi perduoti Perkančiajai organizacijai visą medžiagąinstrukciją, skirtą vairuotojams apie troleibuso sandaros ir
eksploatavimo ypatumus lietuvių kalba;
48.4. Pristačius pirmąją transporto priemonę – ne vėliau nei per 3 darbo
dienas tiekėjas turi apmokyti ne mažiau kaip 40, bet ne daugiau kaip 80
Perkančiosios organizacijos troleibusų vairuotojų pagal saugaus ir
ekonomiško vairavimo programą. Mokymų datos ir grafikai turi būti
suderinti su Perkančiąja organizacija. Tiekėjas, jei reikia, turi pateikti
mokymų metodinę medžiagą lietuvių kalba visiems mokymų
dalyviams. Sėkmingai mokymą užbaigusiems darbuotojams tiekėjas
turi išduoti pažymėjimus;
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49. Techninė
dokumentacija

50. Įrankiai

48.5. Visi mokymai turi būti vedami lietuvių kalba.
49.1. Prieš pristatydamas pirmą troleibusą tiekėjas privalo:
49.1.1. pateikti išsamius transporto priemonių techninės priežiūros ir
remonto technologijų vadovus lietuvių kalba (8 egz.), kuriais
vadovaujantis galima būtų kvalifikuotai atlikti troleibusų techninės
priežiūros ir remonto darbus (įskaitant traukos variklio, tiltų ir kitų
agregatų), kur būtų nurodytos techninės priežiūros bei remonto
technologija, diagramos, dalių jungimo brėžiniai, matmenys,
tolerancijos ir kita informacija;
49.1.2. pateikti darbuotojų saugos instrukciją diagnozuojant,
remontuojant ir techniškai prižiūrint troleibusus (8 egz.), kai prie
pateiktos techninės informacijos nėra darbo saugos reikalavimų;
49.1.3. pateikti atsarginių dalių katalogus su paveikslėliais lietuvių arba
anglų kalba, kuriuose būtų pavaizduotos visos troleibuso atsarginės
dalys pagal atskirus mechanizmus, komponentus ar sistemas ir
vadovaujantis vaizdine medžiaga galima būtų identifikuoti šių
atsarginių dalių gamyklinius numerius;
49.1.4. suteikti legalią internetinę prieigą prie transporto priemonių
gamintojo atsarginių dalių elektroninio katalogo (3 prieigos raktai) arba
pateikti transporto priemonių gamintojo atsarginių dalių elektroninius
katalogus elektroninėje laikmenoje (5 vnt.);
49.1.5. pateikti bendras troleibuso elektrinės, pneumatinės, mechaninės
sistemų ir jų dalių schemas, atskirų mazgų, agregatų schemas su
detaliais aprašymais, reguliuojamų bei kontroliuojamų parametrų
dydžiais, diagramomis, suteikiančiais galimybę kontroliuoti,
remontuoti, kvalifikuotai techniškai prižiūrėti visą troleibusą ir jo
sudedamąsias dalis. Turi būti pateikti 5 komplektai schemų;
49.1.6. kiekvienas troleibusas turi būti aprūpintas troleibuso
eksploatacijos instrukcijomis vairuotojui lietuvių kalba;
49.2. Techninė dokumentacija (diagramos, tolerancijos, elektriniai
signalai kontroliniuose taškuose ir pan.) turi būti pateikta lietuvių ir
anglų kalbomis;
49.3. Visa techninė dokumentacija, įskaitant ir atsarginių dalių
katalogus bei diagnostines programas, turi būti periodiškai
atnaujinamos pagal gamintojo nustatytus atnaujinimo intervalus.
Atnaujinimai turi būti atliekami nemokamai ne trumpiau kaip 15 metų.
50.1. Tiekėjas kartu su transporto priemonėmis pateikia specialių
įrankių, įrangos ir instrumentų, būtinų transporto priemonių remontui ir
techninei priežiūrai:
50.1.1. intensyvaus naudojimo specialieji įrankiai techninei priežiūrai
bei remontui (ne mažiau kaip 2 komplektai);
50.1.2. specialių įrankių, įrangos ir instrumentų komplektas būtinas
transporto priemonių remontui;
50.1.3. laidų taisymo komplektas: nuėmikliai, specifiniai veržliarakčiai;
49.1.4. specifinės ir retai naudojamos smūginės, prailgintos raktų
galvutės;
50.1.5. apsaugoti nuo smūgių diagnostiniai kompiuteriai su programine
įranga ir programomis pilnai transporto priemonės diagnostikai bei
darbo parametrų nustatymų programos – 3 komplektai;
50.1.4. hidraulinis keltuvas-stalas su specialiu laikikliu perkamų
transporto priemonių elektros variklio nuėmimui-pastatymui vienas
komplektas;
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51. Garantija

50.1.5. ratų paveržimo raktas (kiekvienai transporto priemonei).
51.1. Garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo transporto priemonės
perdavimo priėmimo akto pasirašymo dienos.
51.2. Transporto priemonės garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo
transporto priemonės perdavimo priėmimo akto pasirašymo dienos be
ridos apribojimo:
51.2.1. dalims, mazgams ir agregatams – ne trumpiau nei 36 mėnesiai
be ridos apribojimo (Garantija netaikoma savaime susidėvėjusioms
detalėms (pvz., stabdžių trinkelėms, stabdžių diskams, padangoms,
valytuvams, skysčiams, tepalams, lemputėms, diržams, stiklams ir
pan.);
51.2.2. kėbului nuo lūžimų, deformacijos ar korozijos, bei dažytų
paviršių kokybei, o taip pat salono dangai, važiuoklei nuo lūžimų ar
korozijos – ne trumpiau nei 10 metų (120 mėnesių) be ridos
apribojimo;
51.2.3. elektrinei ir elektroninei įrangai – ne trumpiau nei 36 mėnesiai
be ridos apribojimo.
51.3. Tiekėjas privalo garantuoti atsarginių dalių įsigijimo galimybę
mažiausiai 15 metų nuo transporto priemonės perdavimo priėmimo
akto pasirašymo dienos.
51.4. Transporto priemonių techninį aptarnavimą ir garantinį remontą
garantijų troleibusams laikotarpiu (36 mėn.) tiekėjas gali:
51.4.1. pavesti atlikti Perkančiajai organizacijai, neprarandant
troleibusams tiekėjo suteikiamų garantijų;
51.4.2. atlikti pats tiekėjo ar jo įgalioto atstovo servise Vilniaus mieste;
51.4.3. atlikti pats tiekėjo ar jo įgalioto atstovo servise ne Vilniaus
mieste, nuo Perkančiosios organizacijos nutolusiame ne daugiau nei
350 km;
51.5. Jei tiekėjas transporto priemonių techninio aptarnavimo ir
garantinio remonto nepaveda atlikti Perkančiajai organizacijai, tiekėjas
privalo garantijų troleibusams laikotarpiu (36 mėn.) pašalinti
atsiradusius defektus ir gedimus ne ilgiau nei per 5 darbo dienas nuo
užsakymo pateikimo dienos, šios dienos neskaičiuojant.
51.6. Jeigu tiekėjas garantijų troleibusams laikotarpiu (36 mėn.)
transporto priemonių techninį aptarnavimą ir garantinį remontą paveda
atlikti Perkančiajai organizacijai, garantijų troleibusams laikotarpiu (36
mėn.), tiekėjas ne vėliau nei iki pirmos transporto priemonės
perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos savo sąskaita ir jėgomis
Perkančiosios organizacijos sandėlyje, esančiame Žolyno g. 15,
Vilniuje privalo sukomplektuoti transporto priemonių techniniam
aptarnavimui ir priežiūrai reikalingų bei dažniausiai remontui
naudojamų
atsarginių
dalių
ir
medžiagų
(vadovaujantis
specifikacijomis,
suderintomis
su
Perkančiąja
organizacija)
konsignacinį sandėlį, kurio vertė ne mažesnė nei 100 000,00 (šimtas
tūkstančių) eurų visam perduodamam transporto priemonių kiekiui, ir
išlaikyti jį tokį iki paskutinės pristatytos ir Perkančiajai organizacijai
perduotos transporto priemonės garantinio laikotarpio (36 mėn.)
termino pabaigos. Tiekėjo įsipareigojimas neapims jokių konsignacinio
sandėlio patalpų statybos darbų.
51.7. Tuo atveju, kai gedimas kartojasi 40% garantinių transporto
priemonių, tokie defektai ir jų atsiradimo priežastys privalo būti
pašalinti ir likusiose garantinėse transporto priemonėse, nelaukiant kol
gedimas atsiras jose.
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51.8. Garantiniu laikotarpiu pakeistoms detalėms suteikiama nauja
garantija nuo pakeitimo datos iki transporto priemonės garantijos
pabaigos, bet ne trumpiau nei 6 mėnesiai.
PASTABA.
Jeigu specifikacijose nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės
ženklas, patentas, tipas, konkreti kilmė ar gamyba, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas
nurodytajam.
2. KITI TRANSPORTO PRIEMONIŲ REIKALAVIMAI
2.1. Siūlomų Transporto priemonių techninės charakteristikos turi atitikti Europos standartus bei
Europos standartą perimantį Lietuvos standartą.
2.2. Tiekėjas turi pagaminti ir (ar) parduoti Transporto priemones, kurių kokybė ir techniniai
duomenys atitinka Europos Bendrijos tipą, patvirtintą pagal 2007 m. rugsėjo 5 d. Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvą 2007/46/EB, nustatančią motorinių transporto priemonių ir jų
priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių
mazgų patvirtinimo pagrindus (OL 2007 L 263, p. 1), su paskutiniais pakeitimais padarytais 2010
m. balandžio 16 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 371/2010 (OL 2010 L 110, p. 1).
3. KARTU SU PASIŪLYMAIS PRIVALOMA PATEIKTI INFORMACIJA IR TECHNINĖ
DOKUMENTACIJA
3.1. Siūlomų Transporto priemonių gabaritiniai brėžiniai su pagrindiniais matmenimis ir siūloma
interjero schema.
3.2. Transporto priemonėse įrengtų elektros ir pneumatinės sistemų schemos ir brėžiniai.
3.3. Transporto priemonių konstrukcijos aprašymas su pagrindinėm charakteristikom, schemomis ir
brėžiniais.
3.4. Vaizdinė prezentacinė informacija apie siūlomas Transporto priemones ir (arba) nuoroda į
internetinį puslapį, kur galima rasti ir susipažinti su vaizdine prezentacine informacija apie šias
Transporto priemones.
3.5. Transporto priemonių gamintojo ir (arba) autorizuoto Transporto priemonių serviso parengti
Transporto priemonių techninio aptarnavimo ir priežiūros darbų periodiškumą įrodantys
dokumentai.
3.6. Transporto priemonių gamintojo ir (arba) autorizuoto Transporto priemonių serviso parengti
techninio aptarnavimo ir priežiūros darbų operacijų darbo laiko normatyvus įrodantys dokumentai.
3.7. Transporto priemonių gamintojo ir (arba) autorizuoto Transporto priemonių serviso parengti
techninės priežiūros ir aptarnavimo darbams reikiamų medžiagų ir dalių kiekius įrodantys
dokumentai.
3.8. Transporto priemonių techninio aptarnavimo ir priežiūros turinio aprašymai.
3.9. Tiekėjas kartu su pasiūlymų turės pateikti Transporto priemonių atitikties ir EB tipo
patvirtinimo liudijimo, reglamento Nr. 1060/2008/EB IV priede arba atskiros direktyvos ar
reglamento atitinkamame priede nustatyto liudijimo kopijas arba nacionalinio tipo patvirtinimo
sertifikatus (atitikties liudijimus), arba kitus Europos standartų sertifikatus bei Europos standartą
perimančio Lietuvos standarto, arba Europos ar kitų lygiaverčių standartų sertifikatus.
4. TRANSPORTO PRIEMONIŲ NAUDOJIMAS
4.1. Transporto priemonės bus eksploatuojamos Vilniaus mieste.
4.2. Orientacinė vienos transporto priemonės rida per 10 metų (120 mėnesių) – apie 1 000 000 km.
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Atviro konkurso pirkimo dokumentų
2 priedas

A PASIŪLYMO FORMA
Techninė informacija
2017-__-__
ŽEMAGRINDŽIŲ TROLEIBUSŲ PIRKIMAS
ATVIRO KONKURSO BŪDU
Tiekėjo pavadinimas ir kodas
(jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų
grupė, nurodyti visų grupės partnerių
pavadinimus)
Tiekėjo adresas
(jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų
grupė, nurodyti visų grupės partnerių
adresus)
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu
elektroniniu parašu, vardas, pavardė ir
pareigos
Telefono numeris
Fakso numeris
El. pašto adresas
Pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.
Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą,
sudarytą iš dviejų dalių, pateiktų atskiruose vokuose. Šioje dalyje nurodome informaciją bei
duomenis apie mūsų pasirengimą įvykdyti numatomą sudaryti pirkimo sutartį.
Mes siūlome šias Transporto priemones:
1 lentelė
Eil.
Nr.
1.

Transporto priemonė
(gamintojas, modelis, pavadinimas)

Kriterijai,
Parametrai
,

Pateikiame duomenis siūlomų Transporto priemonių ir pasiūlymo ekonomiškai
naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijaus įvertinimui (konkurso sąlygų VIII skyriuje):
2 lentelė
Siūlomų
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo
kriterijų ar
Eil.
vertinimo kriterijai
parametrų
Nr.
(nurodyti visus kriterijus, išskyrus kainą)
aprašymas
(reikšmės)
1. Garantija Transporto priemonėms (išskyrus važiuokles ir
R11
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

kėbulus) (mėnesiais)
(R11 reikšmė pasiūlymo vertinimo kriterijaus T1 parametro P11
balų skaičiavimui)
Garantija Transporto priemonių važiuoklėms (metais)
(R12 reikšmė pasiūlymo vertinimo kriterijaus T1 parametro P12
balų skaičiavimui)
Garantija Transporto priemonių kėbulams (metais)
(R13 reikšmė pasiūlymo vertinimo kriterijaus T1 parametro P13
balų skaičiavimui)
Pirmosios Transporto priemonių partijos (ne mažiau 5 vnt.)
pristatymo terminas (skaičiuojant kalendorinėmis dienomis
nuo sutarties pasirašymo dienos, tos dienos neskaičiuojant)
(R21 reikšmė pasiūlymo vertinimo kriterijaus T2 parametro P21
balų skaičiavimui)
Visų pasiūlyme nurodytų Transporto priemonių pristatymo
terminas (skaičiuojant kalendorinėmis dienomis nuo sutarties
pasirašymo dienos, tos dienos neskaičiuojant)
(R22 reikšmė pasiūlymo vertinimo kriterijaus T2 parametro P22
balų skaičiavimui)
Autonominės eigos galimybė
(nurodoma lentelėje „Autonominė Transporto priemonių eiga“
pasirinkto varianto reikšmė) (balais)
(R3 reikšmė pasiūlymo vertinimo kriterijaus T3 skaičiavimui)
Techninis aptarnavimas ir priežiūra
(nurodoma lentelėje „Darbų, medžiagų ir dalių, reikalingų
Troleibusų techniniam aptarnavimui ir priežiūrai 3 metų
laikotarpiu Troleibusui nuvažiavus 300 000 km“, specifikacija“
suskaičiuota reikšmė (eurais)
(R4 reikšmė pasiūlymo vertinimo kriterijaus T4 skaičiavimui)
Transportų priemonių techninio aptarnavimo ir garantinio
remonto galimybė garantijų Transporto priemonėms
laikotarpiu
(nurodoma lentelėje „Transportų priemonių techninio
aptarnavimo ir garantinio remonto galimybė garantijų
Transporto priemonėms laikotarpiu“ pasirinkto varianto
reikšmė) (balais)
(R5 reikšmė pasiūlymo vertinimo kriterijaus T5 skaičiavimui)
Transporto priemonės eksploatacinio laikotarpio poveikis
energetikai ir aplinkai
(vieno kilometro atstumą nuvažiuoti siūlomos Transporto
priemonės suvartojamas elektros energijos kiekis (kWh)
(E6 reikšmė pasiūlymo vertinimo kriterijaus T6 parametro R6
balų skaičiavimui)

R12

R13

R21

R22

R3

R4

R5

E6

3 lentelė
Darbų, medžiagų ir dalių, reikalingų Troleibusų techniniam aptarnavimui ir priežiūrai 3 metų
laikotarpiu Troleibusui nuvažiuojant 300 000 km, specifikacija
Medžiagos ir dalys

Darbai
Operacijų
Darbų
skaičius
per 3
Eil.
pavadinim
metų
Nr.
ai
laikotarpį, per
kurį

Darbo
laiko
norma
(val.)*

Skaičiuojamoji
1 darbo valandos
Tiekėjo servise
išraiška
(EUR)

Medžiagų ir Medžiag
dalių
ų ir dalių
pavadinimas kiekis**

Kaina be PVM
(EUR)

Operacijos
išraiška
(EUR)
K=F+J
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troleibusas
nuvažiuos
300 000 km.

A
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.
12.
13.
14.

B

C

D

Val.

Operacijos
vertė
(EUR)
C×D×E

E

F

G

H

Vieneto

Viso
(EUR)
H×I

I

J

K

Traukos
variklio
aptarnavim
as
Papildomų
agregatų
variklio
aptarnavim
as
Varančiojo
tilto alyvos
keitimas
Traukos
keitiklio
aptarnavim
as
Papildomų
agregatų
variklių
keitiklių
aptarnavim
as
Mazgų,
sujungimų,
šarnyrų
tepimas
konsistenci
niu tepalu
Kondicioni
erius
Alyvos
filtro
keitimas
vairo
stiprintuvo
sistemoje
Oro
džiovintuvo
filtrų
keitimas
Kontaktori
ų
aptarnavim
as
Jėgos
automatas
Oro
kompresori
us
Srovės
imtuvu
sistema
Elektriniai
įrengimai

15.
16.
...
VISO, EUR:
(R4 reikšmė pasiūlymo vertinimo kriterijaus T4 skaičiavimui)
Pastabos:
*
3 lentelės skiltyje „Darbo laiko norma (D)“ įrašoma vienos operacijos laiko norma valandomis.
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**

3 lentelės skiltyje „Medžiagų ir detalių kiekis (H)“ įrašomi medžiagų ir dalių kiekiai, reikalingi
Transporto priemonei per trejus metus nuvažiuoti 300 000 km.
*** 3 lentelėje visos darbų, medžiagų ir kainos nurodomos eurais be PVM.
Įsipareigojame 3 lentelėje nurodytas medžiagas ir dalis visą Transporto priemonių garantijų
laikotarpiu (36 mėn.) tiekti 3 lentelėje nurodytomis dalių ir medžiagų kainomis.
4 lentelė
Autonominė Transporto priemonių eiga
Eil.
Nr.
1.

Transporto priemonių autonominės eigos
galimybė
Pasirenkama ir nurodoma viena galimybė iš pirkimo sąlygų
57.2.7 punkte pateiktos lentelės

R3 reikšmė
pasiūlymo vertinimo kriterijaus
T3 skaičiavimui
Pasirenkama ir nurodoma
pasirinktos galimybės reikšmė

5 lentelė
Transporto priemonių techninio aptarnavimo ir garantinio remonto atlikimo galimybė
garantijų Transporto priemonėms laikotarpiu
Transporto priemonių
R5 reikšmė
Eil.
techninio aptarnavimo ir garantinio remonto
pasiūlymo vertinimo kriterijaus
Nr.
galimybė garantijų Transporto priemonėms laikotarpiu
T5 skaičiavimui
1. Pasirenkamas ir nurodomas viena galimybė iš pirkimo sąlygų
Pasirenkama ir nurodoma
57.2.9 punkte pateiktos lentelės *
pasirinktos galimybės reikšmė
*- 5 lentelėje pasirinkus 1 galimybę – Transporto priemonių techninį aptarnavimą ir garantinį
remontą Transporto priemonių garantiniu laikotarpiu (36 mėn.) pavedus atlikti Perkančiajai
organizacijai, pasirenkamas šis variantas:
Siūlomų Transporto priemonių techniniam aptarnavimui ir priežiūrai, garantiniam remontui
reikalingų bei dažniausiai naudojamų atsarginių dalių ir medžiagų konsignacinį sandėlį savo
jėgomis ir sąskaita ne vėliau nei iki pirmos Transporto priemonės perdavimo dienos įsteigsime
Perkančiosios organizacijos sandėlyje (Žolyno g. 15, Vilnius) ir išlaikysime iki paskutinės
pristatytos ir Perkančiajai organizacijai perduotos Transporto priemonės garantijos laikotarpio (36
mėn.) pabaigos. Konsignacinio sandėlio vertė nuo pirmos Transporto priemonės perdavimo dienos
iki paskutinės pristatytos ir Perkančiajai organizacijai perduotos Transporto priemonės garantijos
laikotarpio (36 mėn.) pabaigos bus ne mažesnė nei 100 000,00 eurų be PVM visam pristatytam ir
perduotam Transporto priemonių kiekiui.
*- 5 lentelėje pasirinkus 2 arba 3 galimybę: Transporto priemonių techninį aptarnavimą ir
garantinį remontą Transporto priemonių garantiniu laikotarpiu (36 mėn.) atliekant pačio tiekėjo ar
jo įgalioto atstovo servise Vilniaus mieste arba ne Vilniaus mieste, pasirenkamas šis variantas:
Garantuojame Transporto priemonių garantijos laikotarpiu (36 mėn.) Transporto priemonų techninį
aptarnavimą ir garantinį remontą (transporto priemonių defektus ir gedimus, atsiradusius Transporto
priemonės garantiniu laikotarpiu (36 mėn.) pašalinti ne ilgiau nei per 5 (penkias) darbo dienas nuo
Perkančiosios organioacijos užsakymo pateikimo dienos, šios dienos neskaičiuojant, servise –
___________________________________________
(nurodomas pavadinimas, adresas, telefnbo Nr.)
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Siūlomas Transporto priemones (Troleibusus) pristatysime ir Perkančiajai organizacijai
perduosime tokiomis partijomis ir terminais:
6 lentelė
Transporto priemonių pristatymo ir perdavimo Perkančiajai organizacijai terminai
R2x reikšmės pasiūlymo vertinimo kriterijaus T2 parametrų P2x skaičiavimui
Pirmosios Transporto priemonių partijos
Visų Transporto priemonių pristatymo
(ne mažiau 5 vnt.) pristatymo terminas
terminas
Eil.
(skaičiuojant kalendorinėmis dienomis nuo
(skaičiuojant kalendorinėmis dienomis nuo
Nr.
sutarties pasirašymo dienos, tos dienos
sutarties pasirašymo dienos, tos dienos
neskaičiuojant)
neskaičiuojant)
(R21 reikšmė dienomis pasiūlymo vertinimo
(R22 reikšmė dienomis pasiūlymo vertinimo
kriterijaus T2 parametro P21 balų skaičiavimui) kriterijaus T2 parametro P22 balų skaičiavimui)
1.
Siūlomos Transporto priemonės visiškai atitinka konkurso sąlygose ir jų prieduose
nurodytus reikalavimus.
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.
......

Pateiktų dokumentų pavadinimas
Siūlomų Transporto priemonių gabaritiniai brėžiniai su pagrindiniais
matmenimis ir siūloma interjero schema
Transporto priemonėse įrengtų elektros ir pneumatinės sistemų schemos ir
brėžiniai
Transporto priemonių konstrukcijos aprašymas su pagrindinėm
charakteristikom, schemomis ir brėžiniais
Vaizdinė prezentacinė informacija apie siūlomas Transporto priemones ir
(ar)ba nuoroda į internetinį puslapį, kur galima rasti ir susipažinti su
vaizdine prezentacine informacija apie šias Transporto priemones.
Transporto priemonių gamintojo ir (arba) autorizuoto Transporto priemonių
serviso parengti Transporto priemonių techninio aptarnavimo ir priežiūros
darbų periodiškumą įrodantys dokumentai
Transporto priemonių gamintojo ir (arba) autorizuoto Transporto priemonių
serviso parengti techninio aptarnavimo ir priežiūros darbų operacijų darbo
laiko normatyvus įrodantys dokumentai
Transporto priemonių gamintojo ir (arba) autorizuoto Transporto priemonių
serviso parengti techninio aptarnavimo ir priežiūros darbams reikiamų
medžiagų ir dalių kiekius įrodantys dokumentai
Transporto priemonių techninio aptarnavimo ir priežiūros turinio aprašymai
Transporto priemonių atitikties ir EB tipo patvirtinimo liudijimo,
reglamento Nr. 1060/2008/EB IV priede arba atskiros direktyvos ar
reglamento atitinkamame priede nustatyto liudijimo kopijas arba
nacionalinio tipo patvirtinimo sertifikatą (atitikties liudijimą) arba kitus
Europos standartų sertifikatus bei Europos standartą perimančio Lietuvos
standarto, arba Europos ar kitų lygiaverčių standartų sertifikatus.

Dokumento
puslapių
skaičius
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Informacija apie kiekvieno ūkio subjektų grupės partnerio tiekiamas prekes (pildoma, jei pasiūlymą
pateikia ūkio subjektų grupė):
Eil.
Partnerio numatomos tiekti prekės
Partnerio pavadinimas
Nr.
nenurodant apimties eurais ir procentais

Informacija apie subtiekėjus:
Eil.
Nr.

Subtiekėjo pavadinimas ir adresas

Numatomos tiekti subtiekėjo prekės

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

Eil.
Nr.

Pateikto dokumento
pavadinimas

Dokumente esanti
konfidenciali informacija
(nurodoma dokumento dalis
/ puslapis, kuriame yra
konfidenciali informacija)*

Konfidencialios
informacijos pagrindimas
(paaiškinama, kuo
remiantis nurodytas
dokumentas ar jo dalis yra
konfidencialūs)*

...
...
...
*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Dalyvis negali nurodyti, kad
konfidenciali yra pasiūlymo kaina. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (arba) failo pavadinime
nenurodo „konfidencialu“, Įgaliotoji perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme
nėra konfidencialios informacijos ir dalyvio pasiūlymas bus išviešintas vadovaujantis Viešųjų
pirkimų įstatymo 18 straipsnio 11 dalimi.
Užtikriname pasiūlymo galiojimą pirkimo dokumentuose
_______________________________________________________

nurodytomis

(nurodyti užtikrinimo būdą, sąlygas ir dydį)

Pasiūlymas galioja iki 20

____________________ d.

__________________________ __________
Dalyvis arba jo įgaliotas asmuo

parašas

______________________
vardas ir pavardė

sąlygomis
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B PASIŪLYMO FORMA
Kaina
2017-__-__
ŽEMAGRINDŽIŲ TROLEIBUSŲ PIRKIMAS
ATVIRO KONKURSO BŪDU
Dalyvio pavadinimas
(jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė,
nurodyti visų grupės partnerių pavadinimus)
Mūsų B pasiūlyme 1 lentelėje yra nurodytos A pasiūlyme siūlomų Transporto priemonių kainos.
1 lentelė
Įkainis už Įkainis už Viso kiekio Viso kiekio
Transporto priemonė
Eil.
Mato
vienetą
vienetą
kaina
kaina
(gamintojas, modelis,
Kiekis
Nr.
vnt.
EUR
EUR
EUR
EUR
pavadinimas)
be PVM su PVM
be PVM
su PVM
1
2
3
4
5
6
7=4×5
8=4×6
1.
vnt.
Pasiūlymo kaina be PVM
......................................................... EUR
(skaičiais ir žodžiais)

Pasiūlymo kaina su PVM

.......................................................... EUR
(skaičiais ir žodžiais)

Į šią sumą įskaičiuota visi Transporto priemonių, jų pristatymo ir perdavimo Perkančiajai
organizacijai kaštai, Transporto priemonių muito ir jų draudimo kaštai, su tiekėjo garantijų
Transporto priemonėms teikimu susijusios ir galimos tiekėjo Transporto priemonių jų garantiniu
laikotarpiu remonto išlaidos, bei visi kiti galimi nurodyti ir nenurodyti su Transporto priemonių
pristatymu ir perdavimu Perkančiajai organizacijai susiję tiekėjo kaštai, ir visa galima tiekėjo rizika,
susijusi su rinkos kainų svyravimais, ir visos tiekėjo išlaidos, apimančios viską, ko reikia visiškam
ir tinkamam pirkimo sutarties vykdymui, taip pat visi ir bet kokie mokesčiai, kuriuos tiekėjas,
pristatydamas ir parduodamas Transporto priemones, privalo mokėti, įskaitant PVM, kuris yra ____
EUR.
Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo
kainą be PVM bei nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.
Informacija apie kiekvieno ūkio subjektų grupės partnerio tiekiamų prekių dalies vertę
(pildoma, jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė):
Partnerio įsipareigojimų vertės dalis
Eil.
Numatomos
Partnerio pavadinimas
bendroje sutarties vertėje
Nr.
tiekti prekės
(apimtis eurais ir dalis procentais)

Eil.
Nr.

Informacija apie subtiekėjus:
Subtiekėjo
pavadinimas ir adresas

Sutarties dalis (apimtis eurais, dalis procentais),
kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus
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____________________
Dalyvis arba jo įgaliotas asmuo

_________
parašas

________________________
vardas ir pavardė

51
Atviro konkurso sąlygų
3 priedas

PREKIŲ VIEŠOJO PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIES PROJEKTAS
SPECIALIOSIOS SUTARTIES SĄLYGOS
Du tūkstančiai ____ metų ______ mėnesio _______ diena
Uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus viešasis transportas“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus
įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 302683277, kurios registruota buveinė yra
Žolyno g. 15, LT-10209 Vilnius, Lietuva, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos
Respublikos Juridinių asmenų registre, atstovaujama ..............., veikiančio pagal bendrovės įstatus
(toliau – Pirkėjas), ir
(Tiekėjas), juridinio asmens kodas (nurodomas kodas), kurio registruota buveinė yra (adresas),
duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi ................., atstovaujama (pareigos, vardas, pavardė),
veikiančio (-ios) pagal (dokumentas, kurio pagrindu veikia asmuo) (toliau – Tiekėjas),
(jei tai ūkio subjektų grupė –atitinkami duomenys apie kiekvieną partnerį)
toliau kartu šioje prekių viešojo pirkimo–pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas
atskirai – „Šalimi“,
vadovaudamiesi atviro konkurso „Žemagrindžių troleibusų pirkimas“ (pirkimo skelbimas
paskelbtas 2017 m. .............d., pirkimo Nr. .....) (toliau – pirkimas) paskelbtomis pirkimo sąlygomis,
Tiekėjo pasiūlymu ir pirkimo rezultatais,
sudarė šią prekių viešojo pirkimo–pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl
išvardytų sąlygų.
1. Sutarties dalykas
1. Sutarties dalykas yra ............... žemagrindžių troleibusų (toliau – Transporto priemonės, Prekės)
pirkimas. Prekių techninė specifikacija pateikiama Sutarties 1 priede. Perkamų Prekių pavadinimas
– (nurodomas perkamų Transporto priemonių gamintojas, modelis, pavadinimas).
2. Tiekėjas įsipareigoja Sutartie 2 skyriuje nustatytu terminu ir 5 skyriuje nustatyta tvarka pristatyti
ir perduoti Pirkėjui Sutarties 1 punkte nurodytas Prekes, o Pirkėjas įsipareigoja Sutarties 5 skyriuje
nustatyta tvarka priimti Prekes ir sumokėti Tiekėjui Sutartyje numatytą kainą Sutarties 3 skyriuje
nustatytomis sąlygomis ir terminais.
2. Sutarties galiojimas ir Prekių pristatymo terminas
3. Ši Sutartis įsigalioja ir galioja bendrosiose Sutarties sąlygose nurodytomis sąlygomis ir terminą.
4. Tiekėjas Transporto priemones Pirkėjui savo jėgomis ir sąskaitą turi pristatyti ir perduoti:
4.1. pirmąją partiją .... Transporto priemonių (.... vnt.) – ne ilgiau nei per _______ kalendorinių
dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos, šios dienos neskaičiuojant;
4.2. antrąją partiją .... Transporto priemonių (...... vnt.) – ne ilgiau nei per _______ kalendorinių
dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos, šios dienos neskaičiuojant;
4.3. ..........
4.4. visas Transporto priemones (paskutinę Transporto priemonę) – ne ilgiau nei per _______
kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos, šios dienos neskaičiuojant.
5. Sutarties 4.1 punkte nurodyto pirmosios Transporto priemonių partijos ir 4.4 punkte nurodyto
visų Transporto priemonių (paskutinės Transporto priemonės) pristatymo terminų pratęsimai
nenumatyti.
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3. Sutarties kaina ir mokėjimo sąlygos
6. Prekės vieneto ir Sutarties kainos:
Prekė
Prekių kiekis
(gamintojas, modelis
(vnt.)
pavadinimas)
Sutarties kaina EUR be PVM
PVM (____ proc)
Sutarties kaina EUR su PVM

Prekės vieneto
kaina EUR
be PVM

Sutarties kaina
EUR
be PVM

__________________ (nurodyti sumą skaičiais ir žodžiais)
__________________ (nurodyti sumą skaičiais ir žodžiais)
__________________ (nurodyti sumą skaičiais ir žodžiais)

7. Į Sutarties kainą su PVM, jei Tiekėjui PVM taikomas, įskaičiuota visi Transporto priemonių, jų
pristatymo ir perdavimo Pirkėjui kaštai, Transporto priemonių muito ir jų draudimo kaštai, su
Tiekėjo garantijų Transporto priemonėms teikimu susijusios ir galimos Tiekėjo Transporto
priemonių jų garantiniu laikotarpiu remonto išlaidos, bei visi kiti galimi nurodyti ir nenurodyti su
Transporto priemonių pristatymu ir perdavimu Pirkėjui susiję Tiekėjo kaštai, ir visa galima Tiekėjo
rizika, susijusi su rinkos kainų svyravimais, ir visos kitos Tiekėjo išlaidos, apimančios viską, ko
reikia visiškam ir tinkamam Sutarties vykdymui, taip pat visi ir bet kokie mokesčiai, kuriuos
Tiekėjas, pristatydamas ir parduodamas Transporto priemones, privalo mokėti, įskaitant 21 proc.
PVM, jei Tiekėjui PVM taikomas.
8. Pirkėjas už Prekes Tiekėjui moka dalimis:
8.1. pradinę įmoką – 15 (penkiolika) procentų Sutarties kainos be PVM – Pirkėjas Tiekėjui sumoka
per 30 kalendorinių dienų Tiekėjui, Šalims pasirašius Sutartį ir užtikrinus Sutarties iki paskutinio
Transporto priemonės priėmimo-perdavimo akto pasirašymo įvykdymą.
Pradinės įmokos dydis:
__________________________ (nurodoma suma skaičiais )
15 procentų
______________________________ (nurodoma suma žodžiais)
Sutarties kainos be PVM
8.2. kitą Sutarties kainos dalį (iš Sutarties kainos be PVM atskaičius Pirkėjo sumokėtą pradinę
įmoką) ir Sutarties kainos PVM, jei Tiekėjui PVM taikomas, Pirkėjas sumoka Tiekėjui per 60
(šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Prekių (Prekių partijų, jei Prekės pristatomos partijomis)
priėmimo-perdavimo aktų pasirašymo dienos, šios dienos neskaičiuojant, pagal Tiekėjo pateiktą (as) sąskaitą (-as). Pradinės įmokos grąžinimo norma už kiekvieną Transporto priemonę – po 2,5
(perkant 40 Transporto priemonių) procento pradinės įmokos sumos. Pradinės įmokos grąžinimo normos
apvalinimo paklaida išlyginama paskutiniu mokėjimu.
9. Pirkėjas už Prekes Tiekėjui atsiskaito mokėjimo pavedimais į Tiekėjo nurodytą sąskaitą banke:
Sąskaitos Nr. (nurodyti sąskaitos numerį);
(nurodyti banko pavadinimą) bankas;
Banko kodas (nurodyti banko kodą).
10. Nepaisant to, kas nurodyta mokėjimo pavedimuose, Pirkėjui atlikus mokėjimus Tiekėjui pagal
Sutartį, įmokos pirmiausia yra skiriamos padengti anksčiausiai atsiradusiems įsiskolinimams pagal
Sutartį, antrąja eile – delspinigiams apmokėti, jeigu jie buvo priskaičiuoti pagal Sutartį, trečiąja eile
– palūkanoms.
11. Transporto priemonių įkainai be PVM, nurodyti 6 punkte, visą Sutarties galiojimo laikotarpį yra
nekeičiamos. Jei Transporto priemonių pristatymo ir perdavimo terminu Lietuvos Respublikos
(toliau – LR) teisės aktų nustatyta tvarka pasikeistų Transporto priemonėms taikomas PVM dydis,
Šalys per įmanomai trumpiausią laiką nuo šių LR teisės aktų įsigaliojimo dienos sutars, kad nuo
naujojo Transporto priemonėms taikomo PVM dydžio įsigaliojimo dienos Tiekėjo pristatomoms ir
Pirkėjui perduodamoms Transporto priemonėms bus taikomas naujasis PVM dydis.
12. Sutarties kaina be PVM visą Sutarties galiojimo laikotarpį yra nekeičiama. Jei Transporto
priemonių pristatymo ir perdavimo terminu LR teisės aktų nustatyta tvarka pasikeistų Transporto
priemonėms taikomas PVM dydis, Šalys per įmanomai trumpiausią laiką nuo LR teisės aktų
įsigaliojimo dienos sutars ir perskaičiuos 6 punkte nurodytą Sutarties kainą su PVM, nekeisdamos 6
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punkte nurodytos Sutarties kainos be PVM, o tik atitinkamai perskaičiuodamos 6 punkte nurodytą
Sutarties kainos PVM dalį.
13. Šalių perskaičiavimai ir sutarimai, nurodyti 11 ir 12 punktuose, bus įforminami Šalių rašytiniu
susitarimu, kuris įsigalios jo pasirašymo dieną ir taps neatsiejama Sutarties dalimi.
14. Prekės vieneto įkainis dėl bendro kainų lygio ar kitų mokesčių kitimo perskaičiuojama nebus.
Visą riziką dėl Prekės vieneto kainos padidėjimo prisiima Tiekėjas.
4. Sutarties sąlygų įvykdymo ir pradinės įmokos grąžinimo užtikrinimai
15. Pirkėjas reikalauja, kad Sutarties įvykdymas iki paskutinio Transporto priemonės priėmimoperdavimo akto pasirašymo (paskutinė Transporto priemonė turi būti pristatyta ir perduota Pirkėjui
ne vėliau nei per Sutarties 2 skyriuje nurodytą Transporto priemonių pristatymo terminą) būtų
užtikrinamas 600 000 (šešių šimtų tūkstančių) EUR užstatu, įskaitant Tiekėjo sumokėtą pasiūlymo
galiojimo užtikrinimą – užstatą (160 000 (šimtą šešiasdešimt tūkstančių) EUR) Pirkėjo sąskaitoje
ir papildomai pervedant 440 000 (keturis šimtus keturiasdešimt tūkstančių) EUR sumą per 10
(dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos į Pirkėjo sąskaitą LT 57 4010 0424 0347
9130 AB DNB banke, arba banko garantija (sutarties sąlygų vykdymo garantijos forma pateikta
pirkimo sąlygų 6 priede), kuri turi galioti ne trumpiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo
Sutarties 2 skyriuje nurodyto Transporto priemonių pristatymo termino pabaigos.
16. Pirkėjas reikalauja, kad Sutarties sąlygų įvykdymas Transporto priemonių garantiniu laikotarpiu,
būtų užtikrinamas 440 000 (keturių šimtų keturiasdešimties tūkstančių) EUR užstatu, tačiau
neviršijant 3 (trijų) procentų Sutarties kainos be PVM vertės, kuris lieka Pirkėjo sąskaitoje,
Pirkėjui gražinant Tiekėjui sutarties įvykdymo iki paskutinio Transporto priemonės priėmimoperdavimo akto pasirašymo užtikrinimo – užstato dalį – 160 000 (šimto šešiasdešimties
tūkstančių) EUR – per 5 (penkias) darbo dienas nuo Tiekėjo raštiško prašymo pateikimo dienos,
arba banko garantija (garantijos forma pateikta pirkimo sąlygų 6 priede), kuri turi galioti ne
trumpiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties 2 skyriuje nurodyto Transporto
priemonių garantinio laikotarpio pabaigos.
17. Pasibaigus Transporto priemonių garantinio laikotarpio terminui, Pirkėjas įsipareigoja grąžinti
užtikrinimą – užstatą tiekėjui per 5 (penkias) darbo dienas nuo Tiekėjo raštiško prašymo pateikimo
dienos. Sutarties sąlygų įvykdymas taip pat užtikrinamas netesybomis, numatytomis Sutartyje.
18. Jei Pirkėjas pasinaudoja užstatu, Tiekėjas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus,
privalo per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pranešimo apie pasinaudojimą užstatu išsiuntimo dienos
pervesti į Pirkėjo sąskaitą LT 57 4010 0424 0347 9130 AB DNB banke atitinkamai 15 arba 16
punkte nurodytos sumos užstatą. Vėlesni Sutarties ar kitų su ja susijusių dokumentų pakeitimai ar
papildymai neturės įtakos Tiekėjo įsipareigojimų pagal Sutarties sąlygų įvykdymo užstatu
vykdytinumui ar apimčiai ir neatleis Tiekėjo nuo pilnutinio įsipareigojimų pagal Sutarties sąlygų
įvykdymo užstatu vykdymo.
19. Tiekėjui ir garantui keliami šie sutarties sąlygų įvykdymo garantijų pateikimo, jų turinio ir
formų reikalavimai:
19.1. Pirkėjas reikalauja, kad visa Pirkėjo mokama Tiekėjui pradinė įmoka – 15 (penkiolika)
procentų Sutarties kainos be PVM – būtų užtikrinta pradinės įmokos grąžinimo užtikrinimu iki
paskutinio Transporto priemonės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo (paskutinė Transporto
priemonė turi būti pristatyta ir perduota Pirkėjui ne vėliau nei per Sutarties 2 skyriuje nurodytą
terminą). Tiekėjas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos privalo Pirkėjui
pateikti deramai įformintą, atitinkančią Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, banko
besąlygišką ir neatšaukiamą pradinės įmokos grąžinimo užtikrinimo garantiją (pradinės įmokos
grąžinimo garantijos forma pateikta pirkimo sąlygų 7 priede), kuria būtų garantuojama, kad jei
Transporto priemonių pristatymo terminu Sutartis bus nutraukta, o Tiekėjas Sutartyje nurodytu
terminu negrąžins Pirkėjui jo Tiekėjui sumokėtos pradinės įmokos, Pirkėjui bus išmokėta pradinės
įmokos grąžinimo užtikrinime nurodyta pinigų suma, lygi Pirkėjo Tiekėjui sumokėtai visai pradinės
įmokos sumai, Pirkėjui priimtina forma, bei visus ją lydinčius dokumentus (originalus) tokiomis
sąlygomis:
19.1.1. garantas – bankas;
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19.1.2. garantijos suma – 15 (penkiolika) procentų Sutarties kainos be PVM;
19.1.3. pradinės įmokos grąžinimo užtikrinimo dalykas – jei Transporto priemonių pristatymo
terminu nutraukus Sutartį Tiekėjas Sutartyje nustatytu terminu negrąžina Pirkėjui jo Tiekėjui
sumokėtos pradinės įmokos.
19.2. Tiekėjas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos privalo Pirkėjui pateikti
deramai įformintą, atitinkančią Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, banko besąlygišką ir
neatšaukiamą sutarties sąlygų įvykdymo iki paskutinio Transporto priemonės perdavimo-priėmimo
akto pasirašymo garantiją Pirkėjui priimtina forma bei visus ją lydinčius dokumentus (originalus)
tokiomis sąlygomis:
19.2.1. garantas – bankas;
19.2.2. garantijos suma – 600 000 (šeši šimtai tūkstančių) EUR;
19.2.3. garantijos dalykas – bet koks Tiekėjo prievolių pagal Sutartį ir jos priedus pažeidimas,
dalinis ar visiškas jų nevykdymas, ar netinkamas jų vykdymas;
19.3. Sutarties sąlygų įvykdymas po paskutinio Transporto priemonės perdavimo-priėmimo akto
pasirašymo Transporto priemonių garantiniu laikotarpiu užtikrinamas deramai įforminta,
atitinkančia Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, banko besąlygiška ir neatšaukiama
sutarties sąlygų įvykdymo Transporto priemonių garantiniu laikotarpiu garantija, kurią kartu su
visais ją lydinčiais dokumentais (originalais) Tiekėjas privalo pateikti Pirkėjui per 10 (dešimt) darbo
dienų po paskutinio Transporto priemonės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo tokiomis
sąlygomis:
19.3.1. garantas – bankas;
19.3.2. garantijos suma – 440 000 (keturi šimtai keturiasdešimt tūkstančių) EUR, tačiau
neviršijanti 3 procentų Sutarties vertės;
19.3.3. garantijos dalykas – bet koks Tiekėjo prievolių pagal Sutarties 7 ir 8 skyrius pažeidimas,
dalinis ar visiškas jų nevykdymas, ar netinkamas jų vykdymas;
19.4. Sutarties įvykdymas taip pat užtikrinamas netesybomis, numatytomis Sutartyje;
19.5. jei Pirkėjas pasinaudoja sutarties sąlygų įvykdymo iki paskutinio Transporto priemonės
perdavimo-priėmimo akto pasirašymo garantija arba sutarties sąlygų įvykdymo Transporto
priemonių garantiniu laikotarpiu garantija, Tiekėjas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties
įsipareigojimus, privalo per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pranešimo apie pasinaudojimą banko
garantija išsiuntimo dienos pateikti Pirkėjui naują atitinkamai Sutarties 19.2.2 arba 19.3.2
punktuose nurodytos sumos sutarties sąlygų įvykdymo atitinkamą garantiją. Vėlesni Sutarties ar kitų
su ja susijusių dokumentų pakeitimai ar papildymai neturės įtakos garanto įsipareigojimų pagal
sutarties sąlygų įvykdymo garantijas vykdytinumui ar apimčiai ir neatleis garanto nuo pilnutinio
įsipareigojimų pagal sutarties sąlygų įvykdymo garantijas vykdymo;
19.6. garantijų galiojimo terminai, t. y. garantijos turi galioti:
19.6.1. Sutarties 19.1 punkto atveju – ne trumpiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo
Sutarties 2 skyriuje nurodyto Transporto priemonių pristatymo termino paskutinės dienos;
19.6.2. Sutarties 19.2 punktų atveju – ne trumpiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo
Sutarties 2 skyriuje nurodyto Transporto priemonių pristatymo termino paskutinės dienos;
19.6.3. Sutarties 19.3 punkto atveju – ne trumpiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo
Sutarties 36 punkte nurodyto Transporto priemonių garantinio laikotarpio pabaigos;
19.7. pasibaigus garantijos galiojimo terminui Pirkėjas grąžina banko garantiją Tiekėjui per 5
(penkias) darbo dienas nuo Tiekėjo raštiško prašymo pateikimo dienos;
19.8. garantijų sumų išmokėjimo sąlygos ir tvarka: per 5 (penkias) darbo dienas nuo pirmo raštiško
Pirkėjo pranešimo garantui apie Tiekėjo Sutartyje nustatytų prievolių pažeidimą, dalinį ar visišką jų
nevykdymą, arba netinkamą vykdymą. Garantas neturi teisės reikalauti, kad Pirkėjas pagrįstų savo
reikalavimą. Pirkėjas pranešime garantui nurodys, kad garantijos suma jam priklauso dėl to, kad
Tiekėjas dalinai ar visiškai neįvykdė Sutarties sąlygų ar kitaip pažeidė Sutartį.
5. Prekių pristatymas, perdavimas ir priėmimas
20. Tiekėjas, paruošęs pirmąsias Prekes pristatymui, pateikia Pirkėjui raštišką pranešimą apie tai ir
sudaro sąlygas Pirkėjui apžiūrėti Prekes prieš jų pristatymą Tiekėjo patalpose adresu
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______________. Pranešimas siunčiamas Pirkėjui šioje Sutartyje nurodytu fakso numeriu (+370 5
270 9550) arba el.laišku (info@vilniausvt.lt), o kopija – registruotu laišku. Laikoma, kad Pirkėjas
gavo pranešimą, kai Tiekėjas išsiunčią jį Pirkėjui faksu arba el.laišku ir turi išsiuntimą patvirtinantį
dokumentą, išskyrus, kai Pirkėjas gali įrodyti, kad jis pranešimo negavo. Pirkėjas per 10 (dešimt)
darbo dienų nuo tokio pranešimo gavimo dienos įsipareigoja patikrinti Prekes (ar siuntą) Tiekėjo
nurodytose patalpose arba raštu pranešti apie atsisakymą atlikti tokį patikrinimą. Prekių (ar siuntos)
patikrinimas Tiekėjo nurodytose patalpose atliekamas Tiekėjo sąskaita, siekiant patikrinti ar
pagaminta Prekė atitinka Konkurso sąlygose ir Tiekėjo pasiūlyme nurodytiems techniniams
reikalavimams. Jeigu atliekamas Prekių (ar siuntos) patikrinimas prieš jų pristatymą, turi būti
patikrinamas Prekių atitikimas jų specifikacijai, ir tokio išankstinio tikrinimo rezultatai (pastebėti
trūkumai) fiksuojami šalių įgaliotų atstovų pasirašomame protokole. Pastebėtus trūkumus Tiekėjas
turi pašalinti iki Prekių (ar siuntos) pristatymo Pirkėjui.
21. Prekės turi būti pristatytos ir Pirkėjui perduotos adresu Žolyno g. 15, LT-10209 Vilnius,
Lietuva. Pirkėjas jokių išlaidų dėl Prekių pristatymo ir perdavimo Pirkėjui patirti negali.
22. Tiekėjas privalo užtikrinti tokią Prekių komplektaciją ir techninę specifikaciją, kad Prekės jų
perdavimo Pirkėjui metu atitiktų Tiekėjo pasiūlyme nurodytą techninę specifikaciją bei visus
Lietuvos Respublikos standartus ir kitus privalomus standartus bei saugaus eismo ir aplinkosaugos
reikalavimus. Tiekėjo pasiūlyme nurodyta Prekių techninė specifikacija pridedama šios Sutarties 1
priede. Pirkėjui perduodamų Prekių techninės charakteristikos privalo atitikti privalomus Europos
Sąjungos reikalavimus, taikomus Prekių perdavimo Pirkėjui metu.
23. Pirkėjas turi patikrinti Prekes jų perdavimo-priėmimo metu ir nurodyti visus Prekių ar atskirų jų
dalių defektus ar trūkumus, neatitiktis techninėje specifikacijoje nustatytiems techniniams arba
kokybės reikalavimams, kuriuos jis nustato, Transporto priemonių patikros akte.
24. Pirkėjas turi teisę atsisakyti pasirašyti tokių Prekių perdavimo-priėmimo aktą, kurių Transporto
priemonių patikros aktuose buvo nurodyti Prekių ar atskirų jų dalių defektai ar trūkumai, neatitiktys
techninėje specifikacijoje nustatytiems techniniams arba kokybės reikalavimams.
25. Transporto priemonių patikros akte nurodytus Transporto priemonės defektus ar trūkumus, ar
neatitiktis techninėje specifikacijoje nustatytiems techniniams arba kokybės reikalavimams Tiekėjas
turi pašalinti per įmanomai trumpiausią protingą Šalių sutartą terminą.
26. Transporto priemonės patikros metu Transporto priemonės defektų, trūkumų, neatitikčių
techninėje specifikacijoje nustatytiems techniniams arba kokybės reikalavimams nenustačius, ne
ilgiau nei per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Prekių pristatymo dienos Pirkėjas pasirašo Tiekėjo
sudarytus Prekių perdavimo-priėmimo aktą (-us) (Sutarties 4 priedas).
28. Prekių nuosavybės teisė pereina Pirkėjui nuo Prekės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo
momento.
6. Šalių atsakomybė
29. Pirkėjas, uždelsęs atsiskaityti Sutartyje nustatytu terminu, Tiekėjui pareikalavus, nuo kitos
dienos moka 0,02 (dviejų šimtųjų) proc. pavėluoto mokėjimo sumos dydžio delspinigius už
kiekvieną uždelstą dieną, bet ne daugiau nei 6,0 (šešis) procentus nuo pavėluoto mokėjimo sumos.
30. Tiekėjas, nepristatęs ir neperdavęs Transporto priemonių Pirkėjui Sutartyje nustatyta tvarka ir
terminais, Pirkėjui pareikalavus, moka 0,02 (dviejų šimtųjų) procento Sutarties kainos delspinigius
už kiekvieną uždelstą Transporto priemonių pristatymo ir perdavimo dieną, bet ne daugiau nei 6,0
(šešis) procentus nuo nepristatytų ir neperduotų Transporto priemonių vertės, kurie Pirkėjo gali būti
išskaičiuoti iš Tiekėjui mokėtinų sumų;
31. Tiekėjas, nevykdantis įsipareigojimų, numatytų Sutarties 2 skyriuje, ilgiau nei 5 (penkias) darbo
dienas nuo 2 skyriuje nurodyto termino pabaigos, Pirkėjui pareikalavus, nuo sekančios dienos už
kiekvieną uždelstą dieną už kiekvieną Transporto priemonę moka 500,00 (penkių šimtų) eurų
baudą, kuri laikoma minimaliais Pirkėjo nuostoliais, ir kuri gali būti išskaičiuota iš Pirkėjui
priklausančių mokėjimų Tiekėjui sumos, bei atlyginti Pirkėjui kitus jo patirtus tiesioginius
nuostolius dėl netinkamai vykdomų Tiekėjo įsipareigojimų.
32. Netesybų sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti Sutartyje prisiimtus
įsipareigojimus.
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33. Jei Tiekėjas pažeidžia Sutartyje numatytus Pardavėjo įsipareigojimus ar kitas Sutarties sąlygas,
Pirkėjas turi teisę pasinaudoti Sutarties 4 skyriuje numatytais sutarties įvykdymo užtikrinimais ir
pradinės įmokos grąžinimo užtikrinimu.
7. Garantijos
34. Tiekėjas garantuoja, kad pagal Sutartį pristatomų Prekių kokybė ir techniniai duomenys atitinka
Europos Bendrijos tipą, patvirtintą pagal 2007 m. rugsėjo 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvą 2007/46/EB, nustatančią motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms
transporto priemonėms skirtų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo
pagrindus (OL 2007 L 263, p. 1), su paskutiniais pakeitimais padarytais 2010 m. balandžio 16 d.
Komisijos reglamentu (ES) Nr. 371/2010 (OL 2010 L 110, p. 1).
35. Tiekėjas kartu su kiekvienos pristatymo partijos Prekėmis Pirkėjui turi pateikti transporto
priemonių atitikties ir EB tipo patvirtinimo liudijimo, reglamento Nr. 1060/2008/EB IV priede arba
atskiros direktyvos ar reglamento atitinkamame priede nustatyto liudijimo kopijas, arba nacionalinio
tipo patvirtinimo sertifikatus (atitikties liudijimus), arba kitus Europos standartų sertifikatus bei
Europos standartą perimančio Lietuvos standarto, arba Europos ar kitų lygiaverčių standartų
sertifikatus.
36. Pagal šią Sutartį Prekėms Tiekėjas suteikia tokias garantijas, nepriklausomai nuo Transporto
priemonių ridos:
36.1. Transporto priemonių dalims, mazgams ir agregatams – garantinis laikotarpis – .............
(................) mėnesiai. Garantija nesuteikiama savaime susidėvėjusioms detalėms (pvz., stabdžių
trinkelėms, stabdžių diskams, padangoms, valytuvams, skysčiams, tepalams, lemputėms, diržams,
stiklams ir pan.);
36.2. Transporto priemonių elektrinei ir elektroninei įrangai – garantinis laikotarpis – .............
(................) mėnesiai.
36.3. Transporto priemonių važiuoklei nuo lūžimų ar korozijos – garantinis laikotarpis – .............
(................) metų;
36.4. Transporto priemonių kėbulams nuo lūžimų, deformacijos ar korozijos, bei dažytų paviršių
kokybei, taip pat salono dangai – garantinis laikotarpis – ............. (................) metų.
37. Kėbulo garantija – tai karkaso atsparumas korozijai, įtrūkimams ir lūžimui, taip pat išorinių
kėbulo metalinių paviršių atsparumas korozijai, o nemetalinių – įtrūkimams ir lūžimui. Ši garantija
netaikoma Transporto priemonių durims ir mechaniškai paveiktoms karkaso, išorinio paviršiaus ar
salono dangos vietoms.
38. Garantijų terminai pradedami skaičiuoti nuo konkrečios Prekės perdavimo-priėmimo akto
pasirašymo dienos ir skaičiuojami iki Sutarties 36 punkte nurodytų terminų pabaigos be Transporto
priemonių ridos apribojimų.
39. Jeigu Pirkėjas negali naudotis Preke dėl nuo Tiekėjo priklausančių kliūčių, tai garantijos
terminas neskaičiuojamas tol, kol Tiekėjas tas kliūtis pašalina.
40. Garantijos terminas pratęsiamas tokiam laikui, kurį Pirkėjas negalėjo naudoti Prekės dėl
trūkumų, atsiradusių dėl Prekių gamybos broko, ir Pirkėjas pranešė raštu apie trūkumus Tiekėjui ir
pateikė atitinkamą Prekę Tiekėjui ar jo įgalioto atstovo servisui trūkumų šalinimui. Terminas
stabdomas nuo tos dienos, kai Pirkėjas pateikia atitinkamą Prekę trūkumų šalinimui Tiekėjui ar jo
įgaliotam servisui, ir pratęsiamas nuo tos dienos, kai Tiekėjas, pašalinęs trūkumus, grąžiną Prekę
Pirkėjui.
41. Garantiniu laikotarpiu pakeistoms Transporto priemonių dalims suteikiama nauja garantija nuo
pakeitimo datos iki Transporto priemonės garantinio laikotarpio pabaigos, bet ne trumpiau nei 6
(šeši) mėnesiai.
42. Tuo atveju, kai Transporto priemonių garantiniu laikotarpiu tas pats gedimas kartojasi 40
(keturiasdešimt) procentų Transporto priemonių, tokie defektai ir jų atsiradimo priežastys privalo
būti pašalinti ir likusiose Transporto priemonėse, nelaukiant kol gedimas atsiras jose.
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8. Kiti Tiekėjo įsipareigojimai
43. Tiekėjas įsipareigoja:
43.1. prieš pristatydamas pirmą Transporto priemonę Pirkėjo patalpose dviem atskiroms grupėms
pagal savo sudarytą programą savo sąskaita apmokyti 4 (keturis) Pirkėjo remonto meistrus ir 16
(šešiolika) Pirkėjo šaltkalvių. Mokymų datos ir grafikai turi būti suderinti su Pirkėju. Tiekėjas turi
pateikti mokymų metodinę medžiagą lietuvių kalba popieriniu formatu visiems mokymų
dalyviams. Sėkmingai mokymą užbaigusiems darbuotojams Tiekėjas turi išduoti pažymėjimus,
patvirtinančius mokymo metu įgytą kvalifikaciją;
43.2. prieš pristatydamas pirmą Transporto priemonę Pirkėjo patalpose pagal savo sudarytą
saugaus ir ekonomiško vairavimo programą privalo apmokyti 2 (du) Pirkėjo darbuotojus
vairuotojų mokymo instruktoriais. Mokymų datos ir grafikai turi būti suderinti su Pirkėju. Tiekėjas
turi pateikti mokymų metodinę medžiagą lietuvių kalba visiems mokymų dalyviams. Sėkmingai
mokymą užbaigusiems darbuotojams Tiekėjas turi išduoti pažymėjimus, patvirtinančius mokymo
metu išklausytą kursą;
43.3. perduoti Pirkėjui visą medžiagą-instrukciją, skirtą vairuotojams, lietuvių kalba apie
Transporto priemonių sandaros ir eksploatavimo ypatumus;
43.4. pristačius pirmąją Transporto priemonę – ne vėliau nei per 3 (tris) darbo dienas apmokyti ne
mažiau nei 40 (keturiasdešimt), bet ne daugiau nei 80 (aštuoniasdešimt) Pirkėjo troleibusų
vairuotojų pagal saugaus ir ekonomiško vairavimo programą. Mokymų datos ir grafikai turi būti
suderinti su Pirkėju. Tiekėjas, jei reikia, turi pateikti mokymų metodinę medžiagą lietuvių kalba
visiems mokymų dalyviams. Sėkmingai mokymą užbaigusiems darbuotojams Tiekėjas turi išduoti
pažymėjimus;
43.5. visus mokymus vesti lietuvių kalba;
43.6. prieš pristatydamas pirmą Transporto priemonę neatlygintinai Pirkėjui:
43.6.1. perduoti išsamius Transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto technologijų
vadovus lietuvių kalba (8 egz.), kuriais vadovaujantis galima būtų kvalifikuotai atlikti Transporto
priemonių techninės priežiūros ir remonto darbus (įskaitant traukos variklio, tiltų ir kitų agregatų),
kur būtų nurodytos techninės priežiūros bei remonto technologija, diagramos, dalių jungimo
brėžiniai, matmenys, tolerancijos ir kita informacija;
43.6.2. perduoti darbuotojų saugos instrukciją diagnozuojant, remontuojant ir techniškai prižiūrint
troleibusus (8 egz.), kai prie pateiktos techninės informacijos nėra darbo saugos reikalavimų;
43.6.3. perduoti atsarginių dalių katalogus su paveikslėliais lietuvių arba anglų kalba, kuriuose
būtų pavaizduotos visos Transporto priemonės atsarginės dalys pagal atskirus mechanizmus,
komponentus ar sistemas ir vadovaujantis vaizdine medžiaga būtų galima identifikuoti šių
atsarginių dalių gamyklinius numerius;
43.6.4. perduoti bendras Transporto priemonės elektrinės, pneumatinės, mechaninės sistemų ir jų
dalių schemas, atskirų mazgų, agregatų schemas su detaliais aprašymais, reguliuojamų bei
kontroliuojamų parametrų dydžiais, diagramomis, suteikiančiais galimybę kontroliuoti,
remontuoti, kvalifikuotai techniškai prižiūrėti visą troleibusą ir jo sudedamąsias dalis. Turi būti
pateikti 5 (penki) komplektai schemų;
43.6.5. suteikti legalią internetinę prieigą (3 prieigos raktus) prie Transporto priemonių gamintojo
atsarginių dalių elektroninio katalogo arba neatlygintinai perduoti Pirkėjui Transporto priemonių
gamintojo atsarginių dalių elektroninius katalogus elektroninėje laikmenoje (5 (penki) vnt.);
43.6.6. techninę dokumentaciją pateikti lietuvių ir anglų kalbomis;
43.7. periodiškai atnaujinti visą techninę dokumentacija, įskaitant ir atsarginių dalių katalogus bei
diagnostines programas pagal Transporto priemonių gamintojo nustatytus atnaujinimo intervalus,
užtikrinti atsarginių dalių ir medžiagų, reikalingų Transporto priemonėms eksploatuoti bei
remontuoti, įsigijimo galimybę ________ metų (mažiausiai – 15) nuo Transporto priemonės
perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos, taip pat dėti visas protingas pastangas, kad ir
pasibaigus nurodytam terminui Pirkėjas turėtų galimybę įsigyti atsargines dalis ir medžiagas
Transporto priemonėms eksploatuoti ir remontuoti.
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9. Transporto priemonių techninis aptarnavimas ir priežiūra, ir remontas
Transporto priemonių garantinių laikotarpiu
44. Transporto priemonių garantiniu laikotarpiu Transporto priemonių techninį aptarnavimą ir
priežiūrą, ir remontą (garantinį remontą ir negarantinį remontą) tiekėjas teikia servise,
registruojančiame gedimus 24/7 – (nurodomas Tiekėjo pasiūlyme nurodytas servisas).
45. Dalį Transporto priemonių techninio aptarnavimo ir priežiūros darbų, kuriuos suteikti būtų
tikslinga Pirkėjo teritorijoje nepaimant Transporto priemonių iš Pirkėjo, Tiekėjui pasiūlius ir
Pirkėjui sutikus, Tiekėjui už Šalių sutartą mokestį gali suteikti Pirkėjo darbuotojai Pirkėjo
teritorijoje Tiekėjui nepaimant Transporto priemonių iš Pirkėjo. Šių darbų sąrašas Šalių susitarimu
gali būti keičiamas visą Sutarties galiojimo terminą.
46. Pirkėjas įsipareigoja visą Transporto priemonių garantinį laikotarpį, nurodytą Sutarties 36
punkte, Tiekėjo pateiktoje Transporto priemonių techninėje dokumentacijoje nurodytais terminais
(arba pagal nurodytą Transporto priemonių ridą, arba pagal Transporto priemonių eksploatacijos
laiką) pranešti Tiekėjui (ar jo pasiūlyme nurodytam servisui) apie būtinybę atlikti Transporto
priemonių techninį aptarnavimą ir priežiūrą.
47. Tiekėjas įsipareigoja visą Transporto priemonių garantinį laikotarpį Transporto priemonių
garantinį remontą atlikti savo jėgomis ir savo sąskaita.
48. Transporto priemonių techninį aptarnavimą ir priežiūrą, ir garantinį remontą Tiekėjas privalo
atlikti per Tiekėjo pateiktoje transporto priemonių techninėje dokumentacijoje nurodytus terminus,
bet ne ilgiau nei per 5 (penkias) darbo dienas, Transporto priemonės paėmimo iš Pirkėjo dienos ir
Transporto priemonės grąžinimo Pirkėjui dienos neskaičiuojant. Išimtiniais atvejais, kai garantinio
remonto vykdymui reikalingas ilgesnis terminas, Šalių sutarimu garantinio remonto terminas gali
būti pratęstas protingu terminu, kurį tiekėjas privalo pagrįsti, reikalingu konkretiems garantinio
remonto darbams atlikti.
49. Atlikdamas Transporto priemonių techninį aptarnavimą ir priežiūrą, garantinį remontą ir kitus su
Transporto priemonių techniniu aptarnavimu ir priežiūra, ir garantinių remontu susijusius darbus,
Tiekėjas privalo savo sąskaita organizuoti ir vykdyti Transporto priemonių transportavimą į servisą
ir atgal, t. y. savo sąskaita paimti Transporto priemones iš Pirkėjo teritorijos grąžinti atlikus darbus
atgal į Transporto priemonių paėmimo vietą.
50. Paimti Transporto priemones iš Pirkėjo teritorijos atlikti Transporto priemonių techninį
aptarnavimą ir priežiūrą, ir garantinį remontą Tiekėjas privalo ne vėliau nei pirmą serviso darbo
dieną po Pirkėjo pranešimo apie poreikį atlikti Transporto priemonių techninį aptarnavimą ir
priežiūrą, ir garantinį remontą dienos arba kitą Šalių sutartą dieną.
51. Jei Tiekėjas vėluoja paimti iš Pirkėjo Transporto priemonę atlikti jai techninį aptarnavimą ir
priežiūrą, ir garantinį remontą ilgiau nei vieną darbo dieną nuo Pirkėjo pranešimo apie būtinybę
atlikti Transporto priemonių techninį aptarnavimą ir priežiūrą, ir garantinį remontą, Tiekėjas,
Pirkėjui pareikalavus, įsipareigoja sumokėti Pirkėjui 350,00 (trijų šimtų penkiasdešimt) eurų baudą
už kiekvieną uždelstą dieną per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Pirkėjo pretenzijos išsiuntimo Tiekėjui
dienos.
52. Jei Tiekėjas vėluoja grąžinti Transporto priemonę Pirkėjui iki 48 punkte numatyto termino
pabaigos, Tiekėjas, Pirkėjui pareikalavus, įsipareigoja sumokėti Pirkėjui 350,00 (trijų šimtų
penkiasdešimt) eurų baudą už kiekvieną uždelstą dieną per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Pirkėjo
pretenzijos išsiuntimo Tiekėjui dienos.
53. Jei Tiekėjas 6 (šešių) mėnesių laikotarpiu pažeidžia 48 ir 50 punktuose numatytus Tiekėjo
įsipareigojimus 5 (penkis) ar daugiau kartų, tai laikoma Sutarties pažeidimu ir Pirkėjas turi teisę
pasinaudoti Sutarties 4 skyriuje numatytu sutarties įvykdymo užtikrinimu Transporto priemonių
garantiniu laikotarpiu.
54. Už Transporto priemonių garantiniu laikotarpiu Tiekėjo atliktus:
54.1. Transporto priemonių techninio aptarnavimo ir priežiūros darbus, bei jiems panaudotas
atsargines dalis ir medžiagas (išskyrus Transporto priemonių transportavimą, pakrovimą ir
nukėlimą (ant transportavimo platformos (jei reikia) ir t. t.) – Pirkėjas atsiskaitys Darbų, medžiagų
ir dalių, reikalingų Troleibusų techniniam aptarnavimui ir priežiūrai 3 (trijų) metų laikotarpiu
Troleibusui nuvažiuojant 300 000 km, pasiūlymo A formos 3 lentelėje nurodytomis darbo laiko
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normomis nurodytu valandiniu įkainiu ir nurodytomis atsarginių dalių kainomis ir medžiagų
įkainiais pagal Tiekėjo pateiktas sąskaitas;
54.2. Transporto priemonių remonto darbus bei jiems panaudotas atsargines dalis ir medžiagas,
išskyrus garantinio remonto darbus ir jiems panaudotas atsargines dalis ir medžiagas – Pirkėjas
atsiskaitys pagal Tiekėjo pateiktas sąskaitas. Pardavėjui bus apmokama pagal jo pateiktas sąskaitas
pagal Tansporto priemonių remonto darbams Pirkėjo faktiškai sunaudotus atsarginių dalių ir
medžiagų kiekius ir faktiškai dirbtą laiką. Tiekėjo sąskaitose turi būti nurodyta tik atsarginių dalių
kainos ir medžiagų įkainiai, ir valandiniai remonto darbų įkainiai, į kuriuos negali būti įskaičiuotas
Tiekėjo pelnas, ir kuriuos Tiekėjas galėtų nesudėtingai pagrįsti;
54.3. Transporto priemonių garantinio remonto darbus ir jiems panaudotas atsargines dalis ir
medžiagas Pirkėjas Tiekėjui nemokės.
arba (jei tiekėjas pasiūlyme nurodo, kad techninį aptarnavimą ir garantinį remontą tiekėjas
paveda atlikti Perkančiajai organizacijai)
44. Transporto priemonių garantiniu laikotarpiu Transporto priemonių techninį aptarnavimą ir
priežiūrą, ir remontą (garantinį remontą ir negarantinį remontą) atlieka Pirkėjas Tiekėjo pavedimu.
45. Tiekėjas įsipareigoja Transporto priemonių techniniam aptarnavimui ir priežiūrai, garantiniam
remontui reikalingų bei dažniausiai naudojamų atsarginių dalių ir medžiagų konsignacinį sandėlį
(vadovaujantis specifikacijomis, suderintomis su Pirkėju) ne vėliau nei iki pirmos Transporto
priemonės perdavimo dienos savo sąskaita ir jėgomis Pirkėjo sandėlyje, esančiame Žolyno g. 15,
Vilniuje sukomplektuoti konsignacinį sandėlį, kurio vertė ne mažesnė nei 100 000,00 (šimtas
tūkstančių) eurų visam perduodamam Transporto priemonių kiekiui ir išlaikyti jį tokį iki
paskutinės pristatytos ir Pirkėjui perduotos Transporto priemonės garantinio laikotarpio (36
(trisdešimt šeši) mėn.) termino pabaigos. Šalys susitaria, kad šis Tiekėjo įsipareigojimas neapima
jokių konsignacinio sandėlio patalpų statybos darbų.
46. Tiekėjas įsipareigoja atsargines dalis ir medžiagas, reikiamas Transporto priemonės techniniam
aptarnavimui ir priežiūrai, ar remontui, jeigu Transporto priemonių techniniam aptarnavimui ir
priežiūrai ar remontui atlikti reikiamų dalių ar medžiagų ar agregatų konsignaciniame sandėlyje
nebuvo, per įmanomai trumpiausią terminą, bet ne ilgiau nei per 48 (keturiasdešimt aštuonias)
valandas, o atskirus agregatus, sudėtingas sistemas ir blokus – per Šalių sutartą protingą terminą
nuo Pirkėjo užsakymo pateikimo Tiekėjui arba jo įgaliotam atstovui momento savo jėgomis ir
sąskaita pristatyti į konsignacinį sandėlį arba pasirūpinti, kad jos būtų pristatytos. Agregatų,
sudėtingų sistemų ir blokų sąrašą Šalys privalo sudaryti prieš pasirašant Sutartį, derinant
konsignacinio sandėlio specifikaciją.
47. Transporto priemonių garantiniu laikotarpiu Pirkėjui atliktus:
47.1. Transporto priemonių techninio aptarnavimo ir priežiūros darbus – už Transporto priemonių
techninio aptarnavimo ir priežiūros darbams Pirkėjo panaudotas atsargines dalis ir medžiagas
Pirkėjas atsiskaitys Darbų, medžiagų ir dalių, reikalingų Troleibusų techniniam aptarnavimui ir
priežiūrai 3 (trijų) metų laikotarpiu Troleibusui nuvažiuojant 300 000 km, specifikacijoje
nurodytomis atsarginių dalių kainomis ir medžiagų įkainiais pagal Tiekėjo pateiktas sąskaitas, o už
atliktus darbus Tiekėjui mokėti nereikės;
47.2. Transporto priemonių garantinio remonto darbus – už Transporto priemonių garantinio
remonto darbus Tiekėjas atsiskaitys su Pirkėju taikant Pirkėjo pavirtintą tuo metu galiojantį
valandinį įkainį pagal Pirkėjo pateiktas sąskaitas, o Transporto priemonių garantinio remonto
darbams panaudotas atsargines dalis ir medžiagas Tiekėjas pateiks Pirkėjui nemokamai. Sutarties
pasirašymo metu Pirkėjo patvirtintas galiojantis Transporto priemonių remonto darbų valandinis
įkainis be PVM – 30,00 (trisdešimt) eurų;
47.3. Transporto priemonų remonto darbus – už Transporto priemonių remonto darbams
panaudotas atsargines dalis ir medžiagas Pirkėjas atsiskaitys Tiekėjui pagal Tiekėjo pateiktas
sąskaitas. Pardavėjui bus apmokama pagal jo pateiktas sąskaitas pagal Tansporto priemonių
remonto darbams Pirkėjo faktiškai sunaudotus atsarginių dalių ir medžiagų kiekius. Tiekėjo
sąskaitose turi būti nurodyta tik atsarginių dalių kainos ir medžiagų įkainiai, į kuriuos negali būti
įskaičiuotas Tiekėjo pelnas, ir kuriuos Tiekėjas galėtų nesudėtingai pagrįsti.
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48. Jei Tiekėjas vėluoja pristatyti pristatyti į konsignacinį sandėlį Transporto priemonės techniniam
aptarnavimui ir priežiūrai, ir garantiniam remontui reikalingas dalis ir medžiagas iki 46 punkte
numatyto termino pabaigos, Pirkėjui pareikalavus, Tiekėjas įsipareigoja sumokėti Pirkėjui 350,00
(tris šimtus penkiasdešimt) eurų baudą už kiekvieną uždelstą dieną per 10 (dešimt) darbo dienų nuo
Pirkėjo pretenzijos išsiuntimo Tiekėjui dienos.
49. Jei Tiekėjas 6 (šešių) mėnesių laikotarpiu pažeidžia 46 punkte numatytus Tiekėjo
įsipareigojimus 5 (penkis) ar daugiau kartų, tai laikoma Sutarties pažeidimu ir Pirkėjas turi teisę
pasinaudoti Sutarties 4 skyriuje numatytu sutarties įvykdymo užtikrinimu Transporto priemonių
garantiniu laikotarpiu.
10. Kitos nuostatos
50. Šią Sutartį sudaro specialiosios Sutarties sąlygos, jų priedai ir bendrosios Sutarties sąlygos.
Jeigu specialiųjų Sutarties sąlygų ir (ar) jų priedų nuostatos neatitinka bendrųjų Sutarties sąlygų
nuostatų, pirmenybė yra teikiama specialiųjų Sutarties sąlygų bei jų priedų nuostatoms.
51. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, Sutartis negali pakeisti Tiekėjo
pasiūlyme ir Pirkimo dokumentuose numatytų pirkimo sąlygų ir kainos. Pirkimo dokumentai ir
Tiekėjo pasiūlymas, kiek jis iš esmės neprieštarauja Pirkimo dokumentams, yra sudėtinės šios
Sutarties dalys.
52. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią –
po vieną kiekvienai Šaliai.
53. Šiuo Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip
atitinkančią jų tikslus ir pasirašė aukščiau nurodyta data.
54. Specialiųjų Sutarties sąlygų priedai:
54.1. 1 priedas „Techninė specifikacija“;
54.2. 2 priedas „Subtiekėjams perduodamų sutarties įsipareigojimų sąrašas“ (pridedama, jei yra
subtiekėjų);
54.3. 3 priedas „Prekių priėmimo-perdavimo aktas“;
54.4. 4 priedas „Pažyma apie įsigytų Prekių vertę“
Pirkėjas:

Tiekėjas:
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BENDROSIOS SUTARTIES SĄLYGOS
1. Pagrindinės Sutarties sąvokos
1.1. Pirkėjas – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nurodyta Perkančioji organizacija,
perkanti Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytas Prekes iš Tiekėjo.
1.2. Sutarties kaina – suma, kurią Pirkėjas pagal Sutartį turi sumokėti Tiekėjui už perkamas Prekes,
įskaitant visas išlaidas ir mokesčius.
1.3. Tiekėjas – ūkio subjektas, kuriuo gali būti fizinis asmuo, privatus ar viešasis juridinis asmuo ar
tokių asmenų grupė, tiekianti pagal šią Sutartį Prekes.
1.4. Kainodaros taisyklės – pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nustatoma kaina ar Sutarties kainos
apskaičiavimo taisyklės.
2. Sutarties aiškinimas
2.1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, žodžiai, pateikti vienaskaita, gali turėti ir daugiskaitos
prasmę ir atvirkščiai.
2.2. Kai tam tikra reikšmė yra skirtinga tarp nurodytų skaičiais ir žodžiais, vadovaujamasi žodine
reikšme. Jei mokėjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokėjimo valiutos pilno
pavadinimo žodžiais, teisingu laikomas valiutos pilnas pavadinimas žodžiais.
2.3. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmė ir kiti terminai yra skaičiuojami
kalendorinėmis dienomis.
3. Tiekėjo teisės ir pareigos
3.1. Tiekėjas įsipareigoja:
3.1.1. nuosekliai vykdyti Sutartį, nustatytu terminu pristatyti Prekes į vietą, jas surinkti, išbandyti ir
paleisti, atlikti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir Techninėje specifikacijoje, įskaitant ir
Prekių defektų šalinimą. Tiekėjas pasirūpina visa būtina įranga, darbų sauga ir darbo jėga, reikalinga
Sutarties vykdymui;
3.1.2. pristatyti Prekes, atitinkančias Techninėje specifikacijoje nurodytą Prekių būklę, užtikrinant
atitiktį tokios rūšies ir tokio naudojimo laiko daiktams įprastai keliamiems reikalavimams;
3.1.3. prisiimti Prekių žuvimo ar sugedimo riziką iki Prekių priėmimo-priėmimo akto pasirašymo
momento, jeigu kitaip nenustatyta Sutarties specialiosiose sąlygose;
3.1.4. laikytis visų Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų ir
užtikrinti, kad jo darbuotojai jų laikytųsi. Tiekėjas garantuoja Pirkėjui ar trečiajai šaliai nuostolių
atlyginimą, jei Tiekėjas ar jo darbuotojai nesilaikytų įstatymų, teisės aktų reikalavimų ir dėl to būtų
pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai;
3.1.5. užtikrinti iš Pirkėjo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios
informacijos konfidencialumą ir apsaugą. Sutarties vykdymo laikotarpio pabaigoje Pirkėjui
paprašius raštu, grąžinti visus iš Pirkėjo gautus Sutarčiai vykdyti reikalingus dokumentus;
3.1.6. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkėjo raštu pateikto prašymo gavimo dienos pateikti
išsamią Prekių pristatymo ataskaitą, nurodant, kokios Prekės buvo pristatytos, bei pateikiant
papildomą su Prekių pristatymu susijusią informaciją;
3.1.7. kartu su Prekėmis pateikti Pirkėjui visą būtiną Techninėje specifikacijoje nurodytą
dokumentaciją, įskaitant Prekių naudojimo ir priežiūros instrukcijas, bei konsultuoti Pirkėją kitais
Prekių klausimais;
3.1.8. nenaudoti Pirkėjo Prekių ženklų ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kt. be
išankstinio raštiško Pirkėjo sutikimo;
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3.1.9. atlyginti nuostolius Pirkėjui dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl autorių teisių, patentų,
licencijų, brėžinių, modelių, Prekių pavadinimų ar Prekių ženklų naudojimo, išskyrus atvejus, kai
toks pažeidimas atsiranda dėl Pirkėjo kaltės;
3.1.10. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos
Respublikos teisės aktuose.
3.2. Tiekėjas turi teisę gauti Sutarties kainą su sąlyga, kad jis tinkamai vykdo šią Sutartį.
3.3. Tiekėjas turi kitas teises, numatytas Sutartyje ir Lietuvos Respublikos galiojančiuose teisės
aktuose.
4. Pirkėjo teisės ir pareigos
4.1. Pirkėjas įsipareigoja:
4.1.1. priimti Šalių sutartu laiku Tiekėjo pristatytas ir perduodamas Prekes, jeigu jos atitinka šios
Sutarties ir Prekėms taikomus kitus kokybės reikalavimus;
4.1.2. priėmimo metu patikrinti perduodamas Prekes bei po patikrinimo pasirašyti Prekių perdavimo
priėmimo dokumentus;
4.1.3. sumokėti Sutarties kainą Sutarties specialiosiose sąlygose nustatyta tvarka ir terminais;
4.1.4. suteikti Tiekėjui informaciją ir (ar) dokumentus, būtinus Sutarčiai vykdyti;
4.1.5. tinkamai vykdyti kitus Sutartyje numatytus įsipareigojimus.
4.2. Pirkėjas turi šios Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises.
5. Sutarties kaina (kainodaros taisyklės)
5.1. Sutarties kaina arba kainodaros taisyklės nustatytos Sutarties specialiosiose sąlygose.
5.2. Į Sutarties kainą turi būti įskaičiuota Prekių kaina, visos išlaidos ir mokesčiai. Tiekėjas į
Sutarties kainą privalo įskaičiuoti visas su Prekių pristatymu susijusias išlaidas, įskaitant, bet
neapsiribojant:
5.2.1. pagaminimo išlaidas;
5.2.2. transportavimo išlaidas;
5.2.3. pakavimo, pakrovimo, tranzito, iškrovimo, išpakavimo, tikrinimo, draudimo ir kitas su Prekių
pristatymu susijusias išlaidas;
5.2.4. visas su dokumentų, kurių reikalauja Pirkėjas, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas;
5.2.5. pristatytų Prekių surinkimo vietoje ir (arba) paleidimo, ir (arba) priežiūros išlaidas;
5.2.6. Pirkėjo aprūpinimo įrankiais, reikalingais pristatytų Prekių surinkimui ir (arba) priežiūrai,
išlaidas;
5.2.7. naudojimo ir priežiūros instrukcijų, numatytų Techninėje specifikacijoje, pateikimo išlaidas
5.2.8. Pirkėjo specialistų ir vairuotojų instruktavimo bei mokymo išlaidas;
5.2.8. Prekių garantinės priežiūros išlaidas.
6. Prievolių įvykdymo užtikrinimai
6.1. Specialiosiose Sutarties sąlygose nurodytais terminai Tiekėjas pateikia Pirkėjui atitinkamus
Sutarties įvykdymo užtikrinimus. Jei Tiekėjas per nurodytą terminą Sutarties įvykdymo
užtikrinimas nepateikiamas, Sutartis, nepaisant to, kad yra pasirašyta abiejų Šalių, laikoma
nesudaryta ir neįsigalioja, o pagal Viešųjų pirkimų įstatymą tai yra laikoma atsisakymu sudaryti
Sutartį.
6.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimais garantuojama, kad Pirkėjui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę
Tiekėjui pažeidus Sutartį.
6.3. Prieš pateikdamas Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Tiekėjas gali prašyti Pirkėjo patvirtinti, kad
Tiekėjo siūlomą Sutarties įvykdymo užtikrinimą jis sutinka priimti. Tokiu atveju Pirkėjas privalo
atsakyti Tiekėjui ne ilgiau nei per 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.
6.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimai turi galioti visą specialiosiose Sutarties sąlygose nurodytus
terminus.
6.5. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) negali
įvykdyti savo įsipareigojimų, Pirkėjas gali raštu pareikalauti Tiekėjo per 10 (dešimt) dienų pateikti
naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą, tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis. Jei
Tiekėjas nepateikia naujo užtikrinimo, Pirkėjas turi teisę nutraukti Sutartį.
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6.6. Jei Tiekėjas nevykdo savo Sutartinių įsipareigojimų ar vykdo juos netinkamai, Pirkėjas
pareikalauja užtikrinimą išdavusio juridinio asmens (garanto, laiduotojo) sumokėti visą sumą ar jos
dalį, priklausomai nuo neįvykdytos Sutarties dalies vertės, kurią užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo
(garantas, laiduotojas) įsipareigojo sumokėti. Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti pagal
Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Pirkėjas įspėja apie tai Tiekėją, nurodydamas, dėl kokio pažeidimo
pateikia šį reikalavimą.
6.7. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas specialiosiose Sutarties sąlygose nurodytais
terminais ir sąlygomis. Tais atvejais, kai Sutarties įvykdymo užtikrinimui pateikiama Lietuvos
Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantija ir Tiekėjo Sutartiniai įsipareigojimai yra
visiškai įvykdyti, tačiau garantijoje nustatytas garantijos galiojimo terminas dar nėra pasibaigęs,
Pirkėjas gali grąžinti bankui garantinio rašto originalą su prierašu, patvirtintu įgalioto asmens parašu
bei antspaudu, arba pranešti lydraščiu, kad Pirkėjas atsisako savo teisių pagal garantiją, arba kad
Tiekėjas įvykdė savo įsipareigojimus ir Pirkėjas jam pretenzijų neturi.
6.8. Pradinės įmokos grąžinimo užtikrinimui taikomi bendrųjų Sutarties sąlygų 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7
punktai.
7. Prekių pristatymas
7.1. Prekių pristatymo sąlygos nurodytos specialiosiose Sutarties sąlygose. Prekių pristatymo
terminas apima įskaitant, bet neapsiribojant, specialiosiose Sutarties sąlygose numatytus Prekių
pristatymą į Prekių pristatymo vietą, Prekių instaliavimą, išbandymus, paleidimą, Prekių apžiūrą ir
jų atitikties techninės specifikacijos reikalavimams įvertinimą, Prekių perdavimą Pirkėjui ir Prekių
perdavimo-priėmimo aktų pasirašymą, Pirkėjo darbuotojų mokymus, duomenų ir informacijos,
įrankių ir įrangos perdavimą, ir kitus su Prekių pristatymu susijusius Tiekėjo veiksmus, kurių
Pirkėjas gali pagrįstai iš Tiekėjo pareikalauti.
8. Prekių pristatymo terminai ir vieta
8.1. Prekės Pirkėjui pristatomos ir perduodamos specialiųjų Sutarties sąlygų 5 skyriuje nurodytu
adresu.
8.2. Prekės pristatomos specialiųjų Sutarties sąlygų 2 skyriuje nurodytu terminu.
8.3. Prekių pristatymo termino pratęsimas negalimas.
9. Prekių naudojimo ir priežiūros dokumentai
9.1. Tiekėjas Specialiose sutarties sąlygose numatytais terminais ir sąlygomis turi perduoti Pirkėjui
Techninėje specifikacijoje nurodytus dokumentus ir informaciją.
9.2. Techninėje specifikacijoje nurodyta Prekių naudojimo, priežiūros ir kitų dokumentų kalba ir
egzempliorių kiekis. Kol šie dokumentai neperduoti Pirkėjui, laikoma, kad perduotos ne visos
Prekės.
10. Prekių kokybė ir garantiniai įsipareigojimai
10.1. Tiekėjas garantuoja Prekių kokybę bei paslėptų trūkumų nebuvimą. Prekių kokybė privalo
atitikti Techninėje specifikacijoje, Sutarties sąlygose pateiktus reikalavimus, taip pat perkamų
Prekių pavyzdžius, modelius ar aprašymus, Prekių dydį / svorį bei daiktų kokybę nustatančių
dokumentų reikalavimus.
10.2. Jei po Prekių perdavimo Pirkėjui dienos per specialiosiose Sutarties sąlygose nurodytą
Transporto priemonių garantinį laikotarpį išryškėja paslėptų Prekių trūkumų, kurie atsirado ne dėl
to, kad Pirkėjas pažeidė Prekių naudojimo ir (ar) daiktų saugojimo taisykles, Pirkėjas per 5
(penkias) darbo dienas turi pranešti apie tokius neatitikimus Tiekėjui, nurodydamas protingą
terminą, per kurį Tiekėjas turi pašalinti defektą ar gedimą. Gavęs pranešimą Tiekėjas per pranešime
nurodytą terminą privalo pakeisti Prekes tinkamos kokybės Prekėmis, pašalinti trūkumus ar gedimą.
Jeigu per pranešime nurodytą terminą Tiekėjas nepašalina trūkumų ar gedimo, Tiekėjas turi atlyginti
Pirkėjo turėtas išlaidas dėl trūkumų šalinimo.
10.3. Garantinių įsipareigojimų terminas yra 36 mėnesiais, jeigu specialiosiose Sutarties sąlygose
nenumatyta kitaip. Garantinis terminas visoms pakeistoms ar sutaisytoms Prekėms ar jų dalims vėl
įsigalioja nuo tinkamai pakeistų ar sutaisytų Prekių ar jų dalių perdavimo Pirkėjui dienos ir kaip
numatyta specialiosiose Sutarties sąlygose.
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11. Prekių pristatymas ir perdavimas, nuosavybės teisės perėjimas, Prekių pakuotė
11.1. Prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo Sutarties pasirašymo dienos, šios
dienos neskaičiuojant. Iki Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo momento visa atsakomybė
dėl Prekių atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo tenka Tiekėjui, jeigu specialiosiose Sutarties sąlygose
nenustatyta kitaip.
11.2. Pristatydamas Prekes, Tiekėjas privalo pateikti deklaraciją, patvirtinančią, kad Prekių kokybė
atitinka šios bendrųjų Sutarties sąlygų 10.1 punkte nustatytus kokybės reikalavimus, bei garantuoti,
kad Prekių pristatymo metu nėra jokių paslėptų trūkumų.
11.3. Prekių pakuotė turi atitikti atsparumo pakrovimo ir iškrovimo darbams reikalavimus,
apsaugoti nuo meteorologinių veiksnių įtakos Prekių gabenimo ir sandėliavimo metu, užtikrinti
Prekių išsaugojimą jas gabenant.
11.4. Prekių pakuotės turi būti paženklintos iš dviejų pusių nenuplaunamais dažais, nurodant
Pirkėją, Tiekėją, Sutarties numerį, lydraščio, krovinio ir dėžės numerius, bruto ir neto svorį, dėžės
matmenis, taip pat, reikalui esant, pateikiant kitas žodines ar simbolines nuorodas dėl elgsenos su
Prekėmis.
11.5. Nuosavybės teisė į Prekes Pirkėjui pereina nuo Prekės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo
momento. Pirkėjas pasirašo Prekės (-ių) perdavimo-priėmimo aktą (-us), jei Prekė (-ės) atitinka
Sutartyje nustatytus reikalavimus, yra tinkamai pristatytos bei įvykdyti kiti Sutartyje nustatyti
Tiekėjo įsipareigojimai.
11.6. Tiekėjas, įvykdęs visus Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, susijusius su Prekės (-ių)
pristatymu ir perdavimu, turi kreiptis į Pirkėją dėl Prekės(-ių) perdavimo-priėmimo akto
pasirašymo. Pirkėjas turi ne ilgiau nei per 10 (dešimt) darbo dienų pasirašyti Prekės (-ių)
perdavimo-priėmimo aktą (-us) arba atmesti Tiekėjo prašymą pasirašyti Prekės (-ių) perdavimopriėmimo aktą (-us), nurodydamas priimto sprendimo motyvus bei priemones, kurių Tiekėjas
privalo imtis, kad Prekės (-ių) perdavimo-priėmimo aktas (-ai) būtų pasirašytas (-i). Prekės (-ių)
perdavimo-priėmimo aktas (-ai) surašomas 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais.
12. Šalių atsakomybė
12.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią
Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir
susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies
prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.
12.2. Delspinigių dydis ir jų mokėjimo sąlygos nustatytos specialiosiose Sutarties sąlygose.
12.3. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti Sutartimi prisiimtus
įsipareigojimus.
13. Nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure)
13.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal Sutartį neįvykdymą ar dalinį
neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad Sutartiniai įsipareigojimai neįvykdyti ar dalinai neįvykdyti dėl
aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad
negalėjo užskirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.
Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure)
aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d.
nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes Šalys vadovaujasi Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (force
majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“. Esant nenugalimos jėgos
aplinkybėms, Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo
atsakomybės už Sutartyje numatytų sutartinių įsipareigojimų neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba
netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.
13.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos
jėgos aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau nei per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių
atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir
dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, o taip pat pranešti galimą
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įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų
nevykdymo pagrindas.
13.3. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių
atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo
momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai
Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.
14. Šalių pareiškimai ir garantijos
14.1. Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad:
14.1.1. Šalis yra tinkamai įsteigta ir teisėtai veikia pagal Lietuvos Respublikos ir ______ įstatymus;
14.1.2. Šalis atliko visus teisinius veiksmus, būtinus, kad Sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų,
ir turi visus teisės aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus Prekėms parduoti;
14.1.3. sudarydama Sutartį, Šalis neviršija savo kompetencijos ir nepažeidžia ją saistančių įstatymų,
kitų privalomų teisės aktų, taisyklių, statutų, teismo sprendimų, įstatų, nuostatų, potvarkių,
įsipareigojimų ir susitarimų;
14.1.4. Sutartis yra Šaliai galiojantis, teisinis ir ją saistantis įsipareigojimas, kurio vykdymo galima
pareikalauti pagal Sutarties sąlygas.
15. Konfidencialumo įsipareigojimai
15.1. Šalys sutinka laikyti šios Sutarties sąlygas, visą dokumentaciją ir informaciją, kurią Sutarties
Šalys gauna viena iš kitos vykdydamas Sutartį, konfidencialia ir be išankstinio kitos Šalies rašytinio
sutikimo neplatinti trečiosioms šalims apie ją jokios informacijos, išskyrus atvejus, kai to
reikalaujama Lietuvos Respublikos įstatymai. Šio įsipareigojimo pažeidimu nebus laikomas viešas
informacijos apie Pirkėją atskleidimas, jei Pirkėjas pažeidžia mokėjimų pagal Sutartį terminus, ir
informacijos apie Tiekėją atskleidimas, jei Tiekėjas pažeidžia Prekių pristatymo terminus.
16. Sutarties galiojimas
16.1. Sutartis, ją Šalims pasirašius, įsigalioja Tiekėjui specialiosiose Sutarties sąlygose nurodytais
terminais ir sąlygomis užtikrinus sutarties įvykdymą ir pradinės įmokos grąžinimą :
16.1.1. tą dieną, kurią Tiekėjas pateikia Pirkėjui specialiosiose Sutarties sąlygose nurodytus
reikalavimus atitinkančią galiojančią sutarties įvykdymo garantiją (dokumentų originalus) arba
sumoka piniginį užstatą ir pradinės įmokos grąžinimo garantiją (dokumentų originalus), arba
16.1.2. sutarties įvykdymo ar pradinės įmokos grąžinimo garantijoje nurodytą jų įsigaliojimo dieną,
jei Tiekėjas Pirkėjui pateikta sutarties įvykdymo arba pradinės įmokos grąžinimo garantiją įsigalios
vėliau, nei jų pateikimo Pirkėjui diena, bet ne vėliau nei 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo
Sutarties pasirašymo dienos, šios dienos neskaičiuojant.
16.2. Sutarties galiojimo terminas – 420 (keturi šimtai dvidešimt) kalendorinių dienų nuo jos
pasirašymo dienos, šios dienos neskaičiuojant. Sutarties pratęsimas nenumatytas.
16.3. Sutartis baigiasi:
16.3.1. kai Tiekėjas Sutartyje numatytais terminais ir sąlygomis pristato, Pirkėjas Sutartyje
nustatytais terminais apžiūri Tiekėjo pristatytas Transporto priemones ir įvertina jų atitiktį
Techninės specifikacijos reikalavimams, atlieka kitus Sutartyje numatytus veiksmus, Tiekėjas
perduoda Pirkėjui, o Pirkėjas priima Tiekėjo perduodamas visas Transporto priemones, ir Šalys
pasirašo visų Transporto priemonių perdavimo-priėmimo aktus, ir Transporto priemonės tampa
Pirkėjo nuosavybe, o Pirkėjas Sutartyje numatytais terminais ir sąlygomis pagal Tiekėjo pateiktas
sąskaitas atsiskaito su Tiekėju, ir kai Šalys tinkamai įvykdo visas iš Sutarties kylančias prievoles;
16.3.2. kai Šalys sutaria Sutartį nutraukti arba Sutartis nutraukiama įstatymu ar Sutartyje nustatytais
atvejais.
16.4 Pasibaigus Sutarčiai lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su Transporto priemonių
garantijomis, atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal Sutartį, taip pat visos kitos Sutarties
nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti pasibaigus Sutarčiai arba turi išlikti galioti,
kad būtų visiškai įvykdyta Sutartis.
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17. Sutarties pakeitimai
17.1. Sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties
sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje
įtvirtinti viešųjų pirkimų principai bei pirkimų tikslas ir tokiam Sutarties sąlygų pakeitimui yra
gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.
17.2. Sutarties sąlygų keitimą gali inicijuoti kiekviena Šalis, pateikdama kitai Šaliai atitinkamą
prašymą bei jį pagrindžiančius dokumentus. Šalis, gavusi tokį prašymą, privalo jį išnagrinėti per 20
kalendorinių dienų ir kitai Šaliai pateikti motyvuotą raštišką atsakymą. Šalių nesutarimo atveju
sprendimo teisė priklauso Pirkėjui. Šalims sutarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, Pirkėjas
nedelsdamas Viešųjų pirkimų tarnybai pateikia prašymą dėl Sutarties sąlygų keitimo. Gavus Viešųjų
pirkimų tarnybos sutikimą, atitinkamų Sutarties sąlygų keitimas įforminamas šalių sutarimu, kuris
tampa neatskiriama Sutarties dalimi.
18. Sutarties pažeidimas
18.1. Vienai Šaliai pažeidus Sutartį, kita Šalis turi teisę rinktis vieną ar kelis iš šių savo teisių
gynimo būdų:
18.1.1. reikalauti kitos Šalies vykdyti sutartinius įsipareigojimus;
18.1.2. reikalauti atlyginti tiesioginius nuostolius;
18.1.3. pasinaudoti prievolių įvykdymo užtikrinimų (6 skyrius);
18.1.4. reikalauti sumokėti Sutartyje nustatytas baudas ir nustatytus delspinigius.
19. Esminiai sutarties pažeidimai
19.1. Esminiai Sutarties pažeidimai:
19.1.1. Tiekėjas nepristato visų Prekių 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo specialiųjų Sutarties
sąlygų 2 skyriuje nustatyto termino pabaigos;
19.1.2. Tiekėjo pristatomų Prekių kokybė ir techniniai duomenys neatitinka Europos Bendrijos tipo,
patvirtinto pagal 2007 m. rugsėjo 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2007/46/EB,
nustatančią motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų
sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo pagrindus (OL 2007 L 263, p. 1), su
paskutiniais pakeitimais padarytais 2010 m. balandžio 16 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr.
371/2010 (OL 2010 L 110, p. 1) ir (ar) Tiekėjas kartu su pristatomomis Prekėmis Pirkėjui nepateikia
transporto priemonių atitikties ir EB tipo patvirtinimo liudijimo, reglamento Nr. 1060/2008/EB IV
priede arba atskiros direktyvos ar reglamento atitinkamame priede nustatyto liudijimo kopijas, arba
nacionalinio tipo patvirtinimo sertifikatus (atitikties liudijimus), arba kitus Europos standartų
sertifikatus bei Europos standartą perimančio Lietuvos standarto, arba Europos ar kitų lygiaverčių
standartų sertifikatus;
19.1.3. Tiekėjo pristatomos Prekės neatitinka Pirkimo sąlygų reikalavimų ir Tiekėjas per Sutartyje
nurodytą terminą arba Šalių sutartą terminą, jei terminas Sutartyje nenurodytas, nepašalina nustatytų
Prekių trūkumų;
19.1.4. Tiekėjo pristatomos Prekės yra nekokybiškos, turi išvaizdos, medžiagų ar darbo defektų,
arba defektų, atsiradusių dėl kokių nors Tiekėjo veiksmų ar jų nebuvimo, taip pat galinčių atsirasti
normaliai naudojant Prekes galutinėje Prekių paskirties vietoje esančiomis klimatinėmis ir kitomis
sąlygomis, ir Tiekėjas per Šalių sutartą terminą nepašalina nustatytų Prekių defektų;
19.1.5. Tiekėjas Prekių garantiniu laikotarpiu pažeidžia specialiųjų Sutarties sąlygų 7 ir 8 skyriuose
nustatytus terminus ir tokių pažeidimų 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpiu yra 10 (dešimt) ar
daugiau;
19.1.6. Pirkėjui Sutartyje numatytomis sąlygomis pasinaudojus bet kuriuo Prievolių įvykdymo
užtikrinimu, Tiekėjas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutartyje nustatytų terminų pabaigos
nepateikia Pirkėjui naujo tokios pačios sumos Sutarties įvykdymo užtikrinimo.
19.2. Esminis Sutarties pažeidimas taip pat yra bet kurios Sutartyje numatytos Šalies prievolės per
papildomai nustatytą ir (ar) Šalių sutartą terminą neįvykdymas.
19.3. Pirkėjas ne vėliau nei per 10 (dešimt) dienų Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje
sistemoje Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka skelbia informaciją apie
Sutarties neįvykdžiusį ar netinkamai ją įvykdžiusį Tiekėją, kai:
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19.3.1. Sutartis nutraukta dėl esminio Sutarties pažeidimo arba
19.3.2. priimtas teismo sprendimas, kuriuo tenkinami Pirkėjo reikalavimai pripažinti Sutarties
neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą esminiu ir atlyginti dėl to patirtus nuostolius.
20. Sutarties vykdymo sustabdymas
20.1. Esant svarbioms aplinkybėms, Pirkėjas turi teisę reikalauti atidėti Prekių pristatymą sutartu
laiku ir (arba) į pristatymo vietą pristatytų Prekių įdiegimą ir perdavimą.
20.2. Tiekėjas saugo Prekes visą jų pristatymo ir (ar) perdavimo atidėjimo laikotarpį. Jeigu Prekės
pristatytos į pristatymo vietą, tačiau atidėtas jų įdiegimas ir perdavimas, Pirkėjas privalo imtis visų
priemonių Prekėms apsaugoti.
20.3. Pirkėjas padengia papildomas išlaidas, patirtas dėl saugojimo priemonių taikymo. Tiekėjui
jokios papildomos išlaidos neatlyginamos, jei Sutarties vykdymo sustabdymas yra būtinas: dėl
Tiekėjo kokių nors prievolių nevykdymo, dėl neįprastų oro sąlygų Prekių pristatymo vietoje, dėl
saugumo ar tinkamo Sutarties ar bet kokios jos dalies vykdymo, jei tik ši būtinybė neatsiranda dėl
Pirkėjo veiksmų ar neveikimo.
20.4. Jeigu Prekių pristatymas ne dėl Tiekėjo kaltės atidedamas daugiau nei 90 (devyniasdešimt)
dienų, Tiekėjas turi teisę raštu pareikalauti Pirkėjo per 30 (trisdešimt) dienų atnaujinti Prekių
pristatymą arba nutraukti Sutartį.
20.5. Kai dėl esminių klaidų ar pažeidimų Sutartis tampa negaliojančia, Pirkėjas stabdo Sutarties
vykdymą. Jei minėtos klaidos ar pažeidimai vyksta dėl Tiekėjo kaltės, Pirkėjas, atsižvelgdamas į
klaidos ar pažeidimo mastą, gali nevykdyti savo įsipareigojimų mokėti Tiekėjui arba gali
pareikalauti grąžinti jau sumokėtas sumas ir pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu.
20.6. Sutarties vykdymas stabdomas, kad būtų galima patikrinti, ar iš tikrųjų buvo padarytos
esminės klaidos ar pažeidimai. Jei įtarimai nepasitvirtina, Sutartis vėl pradedama vykdyti. Esminė
klaida ar pažeidimas – tai bet koks Sutarties, galiojančio teisės akto pažeidimas ar teismo sprendimo
nevykdymas, atsiradęs dėl veikimo ar neveikimo.
21. Sutarties nutraukimas
21.1. Sutartis gali būti nutraukta raštišku Šalių susitarimu ir kitais Lietuvos Respublikos teisės
aktuose nustatytais atvejais.
21.2. Pirkėjas, įspėjęs Tiekėją prieš keturiolika (14) dienų, turi teisę nutraukti Sutartį,
neatsisakydamas kitų savo teisių gynimo būdų, šiais atvejais:
21.2.1. kai Tiekėjas nesilaiko sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminų, nustatytų specialiųjų
Sutarties sąlygų 2 skyriuje;
21.2.2. kai Tiekėjas nevykdo kitų savo Sutartinių įsipareigojimų;
20.2.3. kai Tiekėjas yra likviduojamas, su kreditoriais sudaro taikos sutartį, sustabdo ar apriboja
ūkinę veiklą, arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus tampa tokia pati ar
panaši; kai Tiekėjui iškeliama restruktūrizavimo, bankroto byla, jo atžvilgiu vykdomas bankroto
procesas ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais
procedūros arba jam vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas,
įstatymus;
21.2.4. kai keičiasi Tiekėjo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra
ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties vykdymui;
21.3. Pirkėjas turi teisę, netaikydamas 21.2 punkte numatyto keturiolikos (14) dienų įspėjimo
termino, nutraukti Sutartį tuo atveju, kai Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs ūkio subjektas
negali įvykdyti savo įsipareigojimų, o Tiekėjas, Pirkėjui raštu pareikalavus, kaip numatyta 6
skyriuje, nepateikia naujo Prievolės įvykdymo užtikrinimo tomis pačiomis sąlygomis, kaip ir
ankstesnysis.
21.4. Pirkėjas, įspėjęs Tiekėją prieš 60 (šešiasdešimt) dienų, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį
atsiradus svarbioms, nuo jo nepriklausančioms priežastims. Tokiu atveju Pirkėjas turi sumokėti
Tiekėjui už pastarojo jau įvykdytus sutartinius įsipareigojimus bei atlyginti Tiekėjo faktiškai
patirtas ir pagrįstas Sutarties vykdymo išlaidas.
21.5. Tiekėjas, prieš keturiolika (14) dienų įspėjęs Pirkėją, turi teisę nutraukti Sutartį, jei Pirkėjas
nevykdo savo Sutartinių įsipareigojimų.
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21.6. Jei Sutartis nutraukiama Pirkėjo iniciatyva dėl Tiekėjo kaltės, per penkliolika (15) darbo dienų
nuo Sutarties nutraukimo Pirkėjas parengia ataskaitą apie Sutarties nutraukimo dieną buvusią
Tiekėjo skolą Pirkėjui, o ši skola ir Pirkėjo patirti tiesioginiai nuostoliai išskaičiuojami iš Sutarties
įvykdymo užtikrinimo (6 skyrius).
21.7. Sutartį nutraukus dėl Tiekėjo kaltės, Tiekėjas neturi teisės į jokių patirtų nuostolių ar žalos
kompensaciją.
21.8. Šalys supranta, kad Sutartis gali būti nutraukta, jei būtų priimtas sprendimas neskirti ES
paramos Sutartyje nurodytoms Prekėms įsigyti. Pirkėjas apie sprendimą nutraukti Sutartį šiuo
pagrindu privalo informuoti Tiekėją ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) dienų iki numatomos Sutarties
nutraukimo dienos. Šalys susitaria, kad nutraukus Sutartį šiuo pagrindu, jokie Tiekėjo nuostoliai ar
kitos išlaidos, patirtos vykdant Sutartį, nebus atlyginami.
22. Ginčų nagrinėjimo tvarka
22.1. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties vykdymo, sprendžiami
dvišalių derybų būdu.
22.2. Jeigu Šalims nepavyksta išspręsti ginčo dvišalių derybų būdu per trisdešimt (30) dienų nuo
derybų pradžios, ginčas spendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose pagal Pirkėjo buveinės vietą,
jei įstatymai nenustato išimtinio bylų teismingumo. Derybų pradžia laikoma diena, kurią viena iš
Šalių pateikė prašymą raštu kitai Šaliai su siūlymu pradėti derybas.
22.3. Nepaisydamos to, kad ginčas yra nagrinėjamas teisme, Šalys ir toliau vykdo savo sutartinius
įsipareigojimus, jeigu nesusitarta kitaip.
23. Tiekėjo teisė pasitelkti trečiuosius asmenis (subtiekimas)
23.1. Sutarčiai vykdyti Tiekėjas pasitelkia šiuos subtiekėjus: [surašyti pasiūlyme nurodytus
subtiekėjus, jeigu tokių nėra parašyti žodį „nėra“].
23.2. Sukeisti vietomis Sutartyje nurodytiems subtiekėjams perduotos įsipareigojimų dalies, kurią
Tiekėjas pasiūlyme buvo numatęs perduoti nurodytiems subtiekėjams ir kuri buvo suderinta,
subtiekėjų įsipareigojimus ar padidinti (sumažinti) Sutartyje nurodytiems subtiekėjams perduotos
įsipareigojimų dalies, kurią Tiekėjas pasiūlyme buvo numatęs perduoti nurodytiems subtiekėjams ir
kuri buvo suderinta, tarp subtiekėjų paskirstytus įsipareigojimus, Tiekėjas gali tik gavęs Pirkėjo
rašytinį sutikimą.
23.3. Sutarties galiojimo laikotarpiu papildomus subtiekėjus pasitelkti arba Sutartyje numatytų
subtiekėjų atsisakyti Tiekėjas gali tik gavęs Pirkėjo rašytinį sutikimą ir tik esant vienai iš šių
priežasčių:
23.3.1. Sutartyje numatytas subtiekėjas yra likviduojamas, bankrutavęs arba jam yra iškelta
bankroto byla;
23.3.2. subtiekėjas atsisako Tiekėjui atlikti jam Sutartyje numatytą įsipareigojimų dalį;
23.4. Sutarties 23.2 ir 23.3 punktuose nurodytais atvejais Tiekėjas Pirkėjui turi pateikti pagrįstą
rašytinį prašymą, pridėdamas jį pagrindžiančius dokumentus. Subtiekėjas gali pradėti vykdyti savo
įsipareigojimus tik Pardavėjui gavus rašytinį Pirkėjo sutikimą.
23.5. Sutarties 23.2 ir 23.3 punktuose nurodytais atvejais naujas subtiekėjas privalo pateikti Pirkėjui
dokumentus, įrodančius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius
kvalifikacijos reikalavimus subtiekėjams.
23.6. Subtiekimas nesukuria sutartinių santykių tarp Pirkėjo ir subtiekėjo. Tiekėjas atsako už savo
subtiekėjų veiksmus ar neveikimą. Pirkėjo sutikimas, kad sutartiniams įsipareigojimams vykdyti
būtų pasitelkiamas subtiekėjas, neatleidžia Tiekėjo nuo jokių jo įsipareigojimų pagal Sutartį.
24. Baigiamosios nuostatos
24.1. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokiai
trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.
24.2. Bet kokios Sutarties nuostatos pripažinimas negaliojančia ar prieštaraujančia Lietuvos
Respublikos įstatymams ar kitiems teisės aktams neatleidžia Šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų
vykdymo. Šiuo atveju tokia Sutarties nuostata turi būti pakeista nuostata, atitinkančia teisės aktų
reikalavimus ir kiek įmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.
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24.3. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.
24.4. Sutartis yra Sutarties Šalių perskaityta, jų suprasta ir jos autentiškumas patvirtintas ant
kiekvieno Sutarties lapo kiekvienos Šalies tinkamus įgaliojimus turinčių asmenų parašais arba
Sutartis susiuvama ir pasirašoma paskutinio lapo antroje pusėje.
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Pirkimo–pardavimo sutarties Nr. ...
Priedas Nr. 1
(Tiekėjo pavadinimas)
(Adresas, telefono numeris, fakso numeris)
Techninė Prekių specifikacija
(data)
(vietovė)
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Pirkimo–pardavimo sutarties Nr. ...
Priedas Nr. 2
(Tiekėjo pavadinimas)
(Adresas, telefono numeris, fakso numeris)
Subtiekėjams perduodamų Sutarties įsipareigojimų sąrašas
(data)
(vietovė)

Eil.
Nr.

Subtiekėjo pavadinimas ir adresas

_____________
(Parašas)

(Nurodyti vardą, pavardę, pareigas)

A.V.

Subtiekėjui (-jams) perduodamų sutarties
įsipareigojimų aprašymas ir įsipareigojimų
dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti
subtiekėją
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Pirkimo–pardavimo sutarties Nr. ....
Priedas Nr. 3
Prekių priėmimo–perdavimo aktas Nr. ...
Prie pirkimo pardavimo sutarties Nr. ..........................
(data)
(vietovė)
Vykdydamas pirkimo pardavimo sutartį Nr.,
......... „Pardavėjas“ perduoda,
o UAB „Vilniaus viešasis transportas“ priima žemagrindį troleibusą:
Gamintojas, modelis, pavadiniams
Pagaminimo metai
Identifikavimo Nr.
Troleibusas atitinka/neatitinka atviro konkurso (pirkimo skelbimas paskelbtas 2017 m.
…………. ….. d., pirkimo Nr. ………..), pirkimo sąlygų Techninės specifikacijos reikalavimus (-ų)
(konkurso sąlygų 1 priedas) ir sutarties sąlygas (-ų).
Pirkėjas, pasirašydamas šį aktą patvirtina, kad troleibusą apžiūrėjo, pretenzijų dėl būklės ir
komplektacijos neturi/turi.
Trūkumai (jei jie yra): _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ .
Priėmimo-perdavimo aktas pasirašomas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais,
kiekvienai šaliai po vieną.

PATVIRTINTA:
Pirkėjas
UAB „Vilniaus viešasis transportas“

Pardavėjas

_____________

_____________

(Nurodyti vardą, pavardę, pareigas)

(Nurodyti vardą, pavardę, pareigas)

(Parašas)

(Parašas)
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Pirkimo–pardavimo sutarties Nr. ...
Priedas Nr. 4
Pažyma apie įsigytų prekių vertę Nr. ....
(data)
(vietovė)
Pardavėjas:
Projekto Nr.:
Projekto pavadinimas:
Prekių pirkimo sutarties Nr.:
Prekių pirkimo sutarties pavadinimas:
Sutarties
Prekių
kaina
Eil. Nr.
pavadinimas
su PVM,
Eur
1
2
3
4
1.
1.1.
1.2.
IŠ VISO PAGAL SUTARTĮ:

Įsigytų prekių vertė (nuo įsigijimo pradžios)

Įsigytų prekių vertė (per sutarties laikotarpį)

be PVM,
Eur

PVM,
Eur

su PVM,
Eur

be PVM,
Eur

PVM,
Eur

su PVM,
Eur

5

6

7

8

9

10

Nuo įsigijimo pradžios

Per sutarties laikotarpį

Pradinė įmoka (_____ proc.)
Suma apmokėjimui:
Tiekėjas:
Pirkėjas:

______________________________________ _____________
(vardas, pavardė ir pareigos)

(parašas)

______________________________________ _____________
(vardas, pavardė ir pareigos)

(parašas)

__________________
(data)

__________________
(data)
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Atviro konkurso sąlygų
4 priedas

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)

Vilniaus miesto savivaldybės administracijai
Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

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) ______________________________________________________________
(Įgaliotosios perkančiosios organizacijos pavadinimas)

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

___________________________________________________________________________ ,
skelbtame CVP IS____________________________________________________:
(skelbimo apie pirkimą data ir numeris)

1. nesudaręs (-iusi) taikos sutarties su kreditoriais, nesustabdęs (-džiusi) ir neapribojęs (-usi)
savo veiklos, nesiekia susitarimo su kreditoriais;
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.
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Tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.
Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildo kiekvienas ūkio
subjektas.
(Deklaraciją sudariusio asmens pareigų
pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)
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Atviro konkurso sąlygų
5 priedas

Vilniaus miesto savivaldybės administracijai
Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius
PASIŪLYMO GALIOJIMO GARANTIJOS FORMA
20______________ ____ d. Nr. _________
_________________________
(miesto pavadinimas)

____________________________________ (toliau – Klientas), pateikė pasiūlymą dalyvauti
(kliento pavadinimas, adresas)

_____________________________ viešajame pirkime.
(pirkimo pavadinimas)

____________________________________bankas, atstovaujamas
(pavadinimas)

______________________________ filialo ______________________ (toliau – Garantas),
(banko filialo pavadinimas)

(adresas)

šioje garantijoje nustatytomis sąlygomis neatšaukiamai įsipareigoja sumokėti uždarajai
akcinei bendrovei „Vilniaus viešasis transportas“, Žolyno g. 15, 10209 Vilnius, (toliau –
Garantijos gavėjas) ne daugiau kaip _____ (__________________) per 5 darbo dienas, gavęs
(suma žodžiais, valiutos pavadinimas)

pirmą raštišką Garantijos gavėjo reikalavimą mokėti (originalą), kuriame nurodytas garantijos Nr.
___________. Garantijos gavėjas neprivalo pagrįsti savo reikalavimo, tačiau savo rašte turi
nurodyti, kad reikalaujama suma priklauso jam pagal vieną ar kelias žemiau nustatytas sąlygas:
1. Klientas atsisako savo pasiūlymo arba jo dalies (pasiūlyme nurodyto pirkimo objekto, jo
kiekio (apimties), siūlomų kainų, tiekimo ar mokėjimo terminų, kitų pasiūlyme nurodytų sąlygų),
nors pasiūlymo galiojimo terminas dar nebus pasibaigęs;
2. laimėjęs viešąjį pirkimą Klientas atsisako pasirašyti sutartį pagal pirkimo dokumentuose
pateiktą sutarties projektą. Jei Garantijos gavėjo nurodytu laiku jis neatvyksta pasirašyti sutarties,
laikoma, kad Klientas atsisakė pasirašyti sutartį;
3. laimėjęs viešąjį pirkimą Klientas nepateikia sutarties sąlygų įvykdymo garantijos arba
pradinės įmokos grąžinimo garantijos pirkimo dokumentuose nurodytomis sąlygomis.
Šis įsipareigojimas privalomas Garantui ir jo teisių perėmėjams ir patvirtintas Garanto
antspaudu 20__ m. _______________________ ____ d.
(garantijos išdavimo data)

Bet kokius raštiškus pranešimus Garantijos gavėjas turi pateikti Garantui kartu su gautu savo
banko patvirtinimu, kad parašai yra autentiški.
Garantas įsipareigoja tik Garantijos gavėjui, todėl ši garantija yra neperleistina ir neįkeistina.
Ši garantija galioja iki 20__ m. ________________ ____ d.
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Visi Garanto garantiniai įsipareigojimai Garantijos gavėjui pagal šią garantiją baigiasi, jeigu
yra kuri nors iš šių sąlygų:
1. iki paskutinės garantijos galiojimo dienos imtinai Garantas aukščiau nurodytu adresu
nebus gavęs Garantijos gavėjo raštiško reikalavimo mokėti (originalo) ir Garantijos gavėjo banko
patvirtinimo, kad parašai yra autentiški;
2. Garantui yra grąžinamas garantijos originalas su Garantijos gavėjo prierašu, kad:
2.1. Garantijos gavėjas atsisako savo teisių pagal šią garantiją;
arba
2.2. Klientas įvykdė šioje garantijoje nurodytus įsipareigojimus;
3. Garantijos gavėjas raštu praneša Garantui, kad atsisako savo teisių pagal šią garantiją.
Bet kokie Garantijos gavėjo reikalavimai nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti aukščiau
nurodytu Garanto adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.
Šiai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos
Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
Ši garantija turi būti grąžinta Garantui pasibaigus galiojimo laikotarpiui arba anksčiau, jei ji
taptų nebereikalinga.

A.V. ________________
(įgalioto asmens pareigos)

____________
(parašas)

_______________________
(vardas ir pavardė)
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Atviro konkurso sąlygų
6 priedas

Uždarajai akcinei bendrovei „Vilniaus viešasis transportas“
Žolyno g. 15, 10209 Vilnius
SUTARTIES SĄLYGŲ ĮVYKDYMO
IKI PASKUTINIO TRANSPORTO PRIEMONĖS
PRIĖMIMO-PERDAVIMO AKTO PASIRAŠYMO
GARANTIJA
FORMA
20__ m. _____________ ____ d. Nr. ____________
_________________________
(miesto pavadinimas)

_____________________________ (toliau – Klientas) pranešė, kad laimėjo uždarosios
(kliento pavadinimas, adresas)

akcinės bendrovės „Vilniaus viešasis transportas“, Žolyno g. 15, Vilnius, (toliau – Garantijos
gavėjas) ________________________ viešąjį pirkimą ir 201_ m. __________ d. sudarė viešojo
(pirkimo pavadinimas)

pirkimo- pardavimo sutartį Nr. _______ dėl _________________________ (toliau – Sutartis).
(aprašyti sutarties objektą)

_____________________________ bankas, atstovaujamas ____________________ filialo,
(pavadinimas)

(banko filialo pavadinimas)

_____________________(toliau – Bankas), šioje garantijoje nustatytomis sąlygomis
(adresas)

neatšaukiamai įsipareigoja sumokėti Garantijos gavėjui ne daugiau nei ____ (____________) eurų
(suma skaičiais ir žodžiais)

per 5 darbo dienas, gavęs pirmą raštišką Garantijos gavėjo reikalavimą mokėti (originalą), kuriame
nurodytas garantijos Nr. ________________, patvirtinantį, kad Klientas neįvykdė Sutarties sąlygų,
nurodant, kokios Sutarties sąlygos nebuvo įvykdytos. Garantijos gavėjas neprivalo pagrįsti
reikalavime nurodyto Sutarties sąlygų nevykdymo.
Šis įsipareigojimas privalomas Bankui ir jo teisių perėmėjams ir patvirtintas Banko
antspaudu 20__ m. _______________________ ____ d.
(garantinio išdavimo data)

Bet kokius raštiškus pranešimus Garantijos gavėjas turi pateikti Bankui kartu su gautu savo
banko patvirtinimu, kad parašai yra autentiški.
Bankas įsipareigoja tik Garantijos gavėjui, todėl ši garantija yra neperleistina ir neįkeistina.
Ši garantija galioja iki 20__ m. ________________ ____ d.
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Visi Banko garantiniai įsipareigojimai Garantijos gavėjui pagal šią garantiją baigiasi, jeigu
yra kuri nors iš šių sąlygų:
1. iki paskutinės garantijos galiojimo dienos imtinai Bankas aukščiau nurodytu adresu nebus
gavęs Garantijos gavėjo raštiško reikalavimo mokėti (originalo) ir Garantijos gavėjo banko
patvirtinimo, kad parašai yra autentiški;
2. Bankui yra grąžinamas garantijos originalas su Garantijos gavėjo prierašu, kad:
2.1. Garantijos gavėjas atsisako savo teisių pagal šią garantiją;
arba
2.2. Klientas įvykdė šioje garantijoje nurodytus įsipareigojimus;
3. Garantijos gavėjas raštu praneša Bankui, kad atsisako savo teisių pagal šią garantiją.
Bet kokie Garantijos gavėjo reikalavimai nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti aukščiau
nurodytu Banko adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.
Vėlesni Sutarties ar kitų su ja susijusių dokumentų pakeitimai ar papildymai neturės įtakos
Banko įsipareigojimų pagal šią garantiją vykdytinumui ir (ar) apimčiai ir neatleis Banko nuo
pilnutinio įsipareigojimų pagal šią garantiją vykdymo.
Šiai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos
Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
Ši garantija turi būti grąžinta Bankui pasibaigus galiojimo laikotarpiui arba anksčiau, jei ji
taptų nebereikalinga.

A.V. ________________
(įgalioto asmens pareigos)

____________
(parašas)

_______________________
(vardas ir pavardė)
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Uždarajai akcinei bendrovei „Vilniaus viešasis transportas“
Žolyno g. 15, 10209 Vilnius
SUTARTIES SĄLYGŲ ĮVYKDYMO
TRANSPORTO PRIEMONIŲ GARANTINIU LAIKOTARPIU
GARANTIJA
FORMA
20__ m. _____________ ____ d. Nr. ____________
_________________________
(miesto pavadinimas)

_____________________________ (toliau – Klientas) pranešė, kad laimėjo uždarosios
(kliento pavadinimas, adresas)
akcinės bendrovės „Vilniaus viešasis transportas“, Žolyno g. 15, Vilnius, (toliau – Garantijos
gavėjas) ________________________ viešąjį pirkimą ir 201_ m. __________ d. sudarė viešojo
(pirkimo pavadinimas)
pirkimo- pardavimo sutartį Nr. _______ dėl _________________________ (toliau – Sutartis).
(aprašyti sutarties objektą)
_____________________________ bankas, atstovaujamas ____________________ filialo,
(pavadinimas)
(banko filialo pavadinimas)
_____________________(toliau – Bankas), šioje garantijoje nustatytomis sąlygomis
(adresas)
neatšaukiamai įsipareigoja sumokėti Garantijos gavėjui ne daugiau nei ____ (____________) eurų
(suma skaičiais ir žodžiais)
per 5 darbo dienas, gavęs pirmą raštišką Garantijos gavėjo reikalavimą mokėti (originalą), kuriame
nurodytas garantijos Nr. ________________, patvirtinantį, kad Klientas neįvykdė specialiųjų
Sutarties sąlygų 7 ir 8 skyriuose nurodytų reikalavimų, nurodant, kokios Sutarties sąlygos
Transporto priemonių garantiniu laikotarpiu nebuvo įvykdytos. Garantijos gavėjas neprivalo
pagrįsti reikalavime nurodyto Sutarties sąlygų Transporto priemonių garantiniu laikotarpiu
nevykdymo.
Šis įsipareigojimas privalomas Bankui ir jo teisių perėmėjams ir patvirtintas Banko antspaudu
20__ m. _______________________ ____ d.
(garantinio išdavimo data)
Bet kokius raštiškus pranešimus Garantijos gavėjas turi pateikti Bankui kartu su gautu savo banko
patvirtinimu, kad parašai yra autentiški.
Bankas įsipareigoja tik Garantijos gavėjui, todėl ši garantija yra neperleistina ir neįkeistina.
Ši garantija galioja iki 20__ m. ________________ ____ d.
Visi Banko garantiniai įsipareigojimai Garantijos gavėjui pagal šią garantiją baigiasi, jeigu yra kuri
nors iš šių sąlygų:
1. iki paskutinės garantijos galiojimo dienos imtinai Bankas aukščiau nurodytu adresu nebus gavęs
Garantijos gavėjo raštiško reikalavimo mokėti (originalo) ir Garantijos gavėjo banko patvirtinimo,
kad parašai yra autentiški;
2. Bankui yra grąžinamas garantijos originalas su Garantijos gavėjo prierašu, kad:
2.1. Garantijos gavėjas atsisako savo teisių pagal šią garantiją;
arba
2.2. Klientas įvykdė šioje garantijoje nurodytus įsipareigojimus;
3. Garantijos gavėjas raštu praneša Bankui, kad atsisako savo teisių pagal šią garantiją.
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Bet kokie Garantijos gavėjo reikalavimai nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti aukščiau nurodytu
Banko adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.
Vėlesni Sutarties ar kitų su ja susijusių dokumentų pakeitimai ar papildymai neturės įtakos Banko
įsipareigojimų pagal šią garantiją vykdytinumui ir (ar) apimčiai ir neatleis Banko nuo pilnutinio
įsipareigojimų pagal šią garantiją vykdymo.
Šiai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos
Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
Ši garantija turi būti grąžinta Bankui pasibaigus galiojimo laikotarpiui arba anksčiau, jei ji taptų
nebereikalinga.

A.V. ________________
(įgalioto asmens pareigos)

____________
(parašas)

_______________________
(vardas ir pavardė)
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Atviro konkurso sąlygų
7 priedas
Uždarajai akcinei bendrovei „Vilniaus viešasis transportas“
Žolyno g. 15, 10209 Vilnius
PRADINĖS ĮMOKOS GRĄŽINIMO GARANTIJOS FORMA
20__ m. _____________ ____ d. Nr. ____________
_________________________
(miesto pavadinimas)

_____________________________ (toliau - Klientas) pranešė, kad laimėjo uždarosios
(kliento pavadinimas, adresas)

akcinės bendrovės „Vilniaus viešasis transportas“, Žolyno g. 15, Vilnius, (toliau – Garantijos
gavėjas) ________________________ viešąjį pirkimą ir 20__ m. _________ __d. sudarė viešojo
(pirkimo pavadinimas)

pirkimo-pardavimo sutartį Nr. _______dėl ___________________________ (toliau – Sutartis).
(aprašyti sutarties objektą)

Pagal Sutarties sąlygas Garantijos gavėjas _____(__________________) eurų pradinę
(suma skaičiais ir žodžiais)

įmoką Klientui sumokės tik gavęs pradinės įmokos grąžinimo užtikrinimą (garantiją).
____________________________ bankas, atstovaujamas ____________________ filialo,
(pavadinimas)

(banko filialo pavadinimas)

___________________ (toliau – Bankas), šioje garantijoje nustatytomis sąlygomis neatšaukiamai
(adresas)

įsipareigoja sumokėti Garantijos gavėjui ne daugiau nei ______ (_____________________) eurų
(suma skaičiais ir žodžiais)

per 5 darbo dienas, gavęs pirmą raštišką Garantijos gavėjo reikalavimą mokėti (originalą), kuriame
nurodytas garantijos Nr. ______________, patvirtinantį, kad Klientas nepateikė (ar nesuteikė)
_______________________________________ ir negrąžino iš Garantijos gavėjo gautos pradinės
(prekių, paslaugų ar darbų pavadinimas)

įmokos pagal 20__ m. _________ __d. sutartį Nr. ________. Garantijos gavėjas neprivalo pagrįsti
reikalavimo.
Bet kokius raštiškus pranešimus Garantijos gavėjas turi pateikti Bankui kartu su gautu savo
banko patvirtinimu, kad parašai yra autentiški.
Pagal šią garantiją reikalavimas mokėti negali būti pateiktas anksčiau nei visa pradinės
įmokos sumą, su nuoroda į šią garantiją Nr._________, Garantijos gavėjo nebus pervesta į Kliento
sąskaitą Nr.________________ _____________________________ banke.
Šis įsipareigojimas privalomas Bankui ir jo teisių perėmėjams ir patvirtintas Banko
antspaudu 20__ m. _______________________ ____ d.
(garantinio išdavimo data)

Bet kokius raštiškus pranešimus Garantijos gavėjas turi pateikti Bankui kartu su gautu savo
banko patvirtinimu, kad parašai yra autentiški.
Bankas įsipareigoja tik Garantijos gavėjui, todėl ši garantija yra neperleistina ir neįkeistina.
Ši garantija galioja iki 20__ m. ________________ ____ d.
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Visi Banko garantiniai įsipareigojimai Garantijos gavėjui pagal šią garantiją baigiasi, jeigu
yra kuri nors iš šių sąlygų:
1. iki paskutinės garantijos galiojimo dienos imtinai Bankas aukščiau nurodytu adresu nebus
gavęs Garantijos gavėjo raštiško reikalavimo mokėti (originalo) ir Garantijos gavėjo banko
patvirtinimo, kad parašai yra autentiški;
2. Bankui yra grąžinamas garantijos originalas su Garantijos gavėjo prierašu, kad:
2.1. Garantijos gavėjas atsisako savo teisių pagal šią garantiją;
arba
2.2. Klientas įvykdė šioje garantijoje nurodytus įsipareigojimus;
3. Garantijos gavėjas raštu praneša Bankui, kad atsisako savo teisių pagal šią garantiją.
Bet kokie Garantijos gavėjo reikalavimai nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti aukščiau
nurodytu Banko adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.
Vėlesni Sutarties ar kitų su ja susijusių dokumentų pakeitimai ar papildymai neturės įtakos
Banko įsipareigojimų pagal šią garantiją vykdytinumui ir (ar) apimčiai ir neatleis Banko nuo
pilnutinio įsipareigojimų pagal šią garantiją vykdymo.
Šiai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos
Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
Ši garantija turi būti grąžinta Bankui pasibaigus galiojimo laikotarpiui arba anksčiau, jei ji
taptų nebereikalinga.

A.V. ________________
(įgalioto asmens pareigos)

____________
(parašas)

_______________________
(vardas ir pavardė)

