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1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1 UAB „Impeka“ (toliau vadinama – Pirkėjas) įgyvendindama projektą „UAB „IMPEKA“
investicijos į modernias gamybines technologijas“ (Nr. 03.3.1-LVPA-K-850-01-0027), bendrai finansuojamą
Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos lėšomis numato įsigyti: daugiafunkcinį

medienos apdirbimo centrą.
1.2 Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Projektų finansavimo ir administravimo
taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr.
1K-316 (toliau – Taisyklės)
1.3 Pirkimas vykdomas vadovaujantis Taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu
(toliau – Civilinis kodeksas), kitais teisės aktais bei konkurso sąlygomis (toliau – konkurso sąlygos).
1.4 Skelbimas apie pirkimą paskelbtas Europos Sąjungos fondų investicijų svetainėje
www.esinvesticijos.lt.
1.5 Pirkimas atliekamas konkurso būdu laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo,
abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų.
1.6 Konkursui neįvykus dėl to, kad nebuvo gauta nė vieno pirkėjo nustatytus reikalavimus
atitinkančio tiekėjo pasiūlymo, pirkėjas pasilieka teisę pakartotinį pirkimą vykdyti Taisyklių 461.1
punkte nustatyta tvarka.
1.7 Pirkėjo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo
procedūromis susijusius pranešimus: direktorius Osvaldas Žutautas, tel. +37068725555, el. paštas
o.zutautas@impeka.lt.
2. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Perkamas daugiafunkcinis medienos apdirbimo centras, 1 vnt., kurio savybės nustatytos
pateiktoje techninėje specifikacijoje (1 priedas).
2.2. Jei techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus modelis
ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikyti,
kad priimtini ir savo savybėmis lygiaverčiai objektai.
2.3. Šis pirkimas į dalis neskirstomas, todėl pasiūlymas turi būti pateiktas visam nurodytam
prekių kiekiui.
2.4. Prekės turi būti pristatytos ir instaliuotos per 8 mėnesius nuo prekių pirkimo sutarties
pasirašymo dienos. Esant nenumatytoms aplinkybėms šalių susitarimu pristatymo terminas gali būti
pakeistas 1 kartą, bet ne ilgiau kaip 1 mėnesio laikotarpiui.
2.5. Prekių pristatymo vieta – UAB Impeka, Gamyklos g. 34, Mažeikiai, Lietuva, LT-89104.
3. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI
3.1

Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus:

3.1.1. Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai
Eil. Nr.
3.1.1.1

Kvalifikacijos reikalavimai
Tiekėjas nėra bankrutavęs,
likviduojamas, su kreditoriais
sudaręs
taikos
sutarties,
sustabdęs ar apribojęs savo
veiklos arba jo padėtis pagal
šalies, kurioje jis registruotas,
įstatymus nėra tokia pati ar
panaši. Jam nėra iškelta
restruktūrizavimo,
bankroto

Kvalifikacijos
reikalavimų reikšmė
Tiekėjo, neatitinkančio
šio reikalavimo,
pasiūlymas a tmetamas

Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys
dokumentai
Valstybės įmonės Registrų centro arba
atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas
dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra
bankrutavęs, likviduojamas, jam nėra iškelta
restruktūrizavimo, bankroto byla ar vykdomas
bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra
siekiama priverstinio likvidavimo procedūros
ar susitarimo su kreditoriais, arba išrašas iš
teismo sprendimo, išduotas ne anksčiau kaip
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Eil. Nr.

3.1.1.2.

Kvalifikacijos reikalavimai
byla arba nėra vykdomas
bankroto procesas ne teismo
tvarka,
nėra
siekiama
priverstinio
likvidavimo
procedūros ar susitarimo su
kreditoriais arba jam nėra
vykdomos
analogiškos
procedūros pagal šalies, kurioje
jis registruotas, įstatymus
Tiekėjas yra įvykdęs
įsipareigojimus, susijusius su
mokesčių, įskaitant socialinio
draudimo įmokas, mokėjimu
pagal šalies, kurioje jis
registruotas, ar šalies, kurioje
yra perkančioji organizacija,
reikalavimus.

Kvalifikacijos
reikalavimų reikšmė

Tiekėjo, neatitinkančio
šio reikalavimo,
pasiūlymas atmetamas

Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys
dokumentai
60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino
pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau,
tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei
pasiūlymų pateikimo terminas, toks
dokumentas yra priimtinas. Pateikiama
tinkamai patvirtinta dokumento kopija* arba
pateikiamas laisvos formos tiekėjo raštiškas
patvirtinimas, kad jis atitinka šiame punkte
nurodytą kvalifikacijos reikalavimą
Pateikiama Valstybinės mokesčių inspekcijos
ir Valstybinio socialinio draudimo fondo
įstaigos išduoti dokumentai arba valstybės
įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas
dokumentas, patvirtinantis jungtinius
kompetentingų institucijų tvarkomus
duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies
institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau
kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino
pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau,
tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei
pasiūlymų pateikimo terminas, toks
dokumentas yra priimtinas. Pateikiama
tinkamai patvirtinta dokumento kopija* arba
pateikiamas laisvos formos tiekėjo raštiškas
patvirtinimas, kad jis atitinka šiame punkte
nurodytą kvalifikacijos reikalavimą

3.1.2.Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai
Eil.
Nr.

3.1.2.1

Kvalifikacijos reikalavimai
Tiekėjas per pastaruosius 3
metus arba per laiką nuo jo
įregistravimo
dienos
(jeigu
tiekėjas vykdė veiklą trumpiau
kaip 3 metus) įvykdė arba vykdo
bent 1 (vieną)
panašaus
pobūdžio
sutartį,
kurios
vertė/įvykdytos sutarties dalies
vertė ne mažesnė kaip 0,7
pasiūlymo vertės be PVM.

Kvalifikacijos
reikalavimų reikšmė
Tiekėjo, neatitinkančio
šio reikalavimo,
pasiūlymas atmetamas

Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys
dokumentai
1. Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens
pasirašyta (-as) įvykdytos (-ų) ar vykdomos
(-ų) sutarties (-čių) sąrašas, nurodant:
1.1. užsakovą;
1.2. sutarties vertę/įvykdytos sutarties dalies
vertę;
1.3. sudarymo ir/arba įvykdymo datas;
1.4. kontaktinį asmenį;
1.5. sutarties objektas.

* Pastabos:
1) jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai
neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų – pateikiama priesaikos
deklaracija arba oficiali tiekėjo deklaracija;
2) dokumentų kopijos yra tvirtinamos tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant žodžius „Kopija
tikra“ ir pareigų pavadinimą, vardą (vardo raidę), pavardę, datą ir antspaudą (jei turi).

3.2. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių konkurso sąlygų 3.1.1.1. ir
3.1.1.2. punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus
dokumentus kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai, o šių konkurso sąlygų 3.1.2.1. punktuose
nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus bent vienas ūkio
subjektų grupės narys arba visi ūkio subjektų grupės nariai kartu.
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3.3. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė
melagingą informaciją, kurią pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.
3.4 Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos
sutartį arba tinkamai patvirtintą jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos
šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su pirkėju sudaryti pirkimo sutartį, šių
įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi
numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių pirkėjui nevykdymą. Taip pat
jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo
pirkėjas turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo
įvertinimu susijusią informaciją, kuriam partneriui suteikti įgaliojimai pateikti pasiūlymą, jį
pasirašyti , sudaryti sutartį).
4. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS
4.1 Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo
pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties
įvykdymui.
4.2 Pasiūlymas turi būti pateikiamas raštu, pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto asmens.
4.3 Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių ir (arba) anglų kalba.
4.4 Tiekėjas kainos pasiūlymą privalo pateikti pagal konkurso sąlygų 2 priede pateiktą formą.
Pasiūlymas teikiamas užklijuotame voke. Ant voko turi būti užrašyta: UAB Impeka, Gamyklos g.
34, LT-89104, Mažeikiai, Daugiafunkcinio medienos apdirbimo centro pirkimas, tiekėjo
pavadinimas ir adresas. Ant voko taip pat gali būti užrašas „Neatplėšti iki pasiūlymų pateikimo
termino pabaigos“. Vokas su pasiūlymu grąžinamas jį atsiuntusiam tiekėjui, jeigu pasiūlymas
pateiktas neužklijuotame voke.
4.5 Pasiūlymą sudaro tiekėjo raštu pateiktų dokumentų visuma:
4.5.1. užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių pirkimo konkurso sąlygų 2 priedą;
4.5.2. konkurso sąlygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiantys
dokumentai;
4.5.3. jungtinės veiklos sutartis arba tinkamai patvirtinta jos kopija, jei bendrą pasiūlymą
teikia ūkio subjektų grupė;
4.5.4. kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.
4.6 Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės
narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja
teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.
4.7 Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą nurodytą prekių kiekį.
4.8 Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų
pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.
4.9 Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2019 m. lapkričio mėn. 18 d. 15 val.. (Lietuvos
Respublikos laiku) atsiuntus jį paštu, per pasiuntinį ar tiesiogiai atvykus šiuo adresu: Gamyklos g.
34, LT-89104, Mažeikiai, darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val. Tiekėjo prašymu Pirkėjas
nedelsdamas pateikia rašytinį patvirtinimą, kad tiekėjo pasiūlymas yra gautas, ir nurodo gavimo
dieną, valandą ir minutę.
4.10 Pirkėjas neatsako už pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai
nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. Pavėluotai gauti pasiūlymai neatplėšiami ir grąžinami tiekėjui
registruotu laišku
4.11 Pasiūlymuose nurodoma prekių kaina pateikiama eurais, turi būti išreikšta ir apskaičiuota
taip, kaip nurodyta šių konkurso sąlygų 2 priede. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą šių
konkurso sąlygų 1 priede nurodytą prekių kiekį, kainos sudėtines dalis, į techninės specifikacijos
reikalavimus ir pan. Į prekės kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos,
susijusios su prekių pristatymu, surinkimu, paleidimu ir apmokymu naudotis.
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4.12 Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei iki 2020 m. vasario mėn. 14 d. Jeigu pasiūlyme
nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo
dokumentuose.
4.13 Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, pirkėjas turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų
jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą.
4.14 Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui Pirkėjas turi teisę jį pratęsti. Apie naują
pasiūlymų pateikimo terminą Pirkėjas praneša raštu visiems tiekėjams, gavusiems konkurso sąlygas
bei paskelbia apie tai Europos Sąjungos fondų investicijų svetainėje www.esinvesticijos.lt.
4.15 Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo
pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas
galiojančiu, jeigu Pirkėjas jį gauna pateiktą raštu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
5. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS
5.1 Pirkėjas atsako į kiekvieną Tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas, jeigu
prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino
pabaigos. Į laiku gautą tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas pirkėjas atsako ne vėliau kaip
per 2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų
pateikimo termino pabaigos. Pirkėjas, atsakydamas tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems
kitiems tiekėjams, kuriems jis pateikė konkurso sąlygas, bet nenurodo, kuris tiekėjas pateikė
prašymą paaiškinti konkurso sąlygas.
5.2 Nesibaigus pasiūlymų pateikimo, bet ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų
pateikimo termino pabaigos, Pirkėjas turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso
sąlygas.
5.3 Jei paskelbus kvietimą dalyvauti pirkime yra keičiama pasiūlymams parengti reikalinga
informacija, taip pat kai Tiekėjams teikiami dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) (pavyzdžiui,
keičiami ir (ar) tikslinami kvalifikacijos reikalavimai), Pirkėjas Taisyklių 458 punkte nustatyta
tvarka paskelbia pakeistą kvietimą dalyvauti pirkime.
5.4 Pirkėjas nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų.
2.1 Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas pirkėjo ir
tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas šiame punkte nurodytu adresu paštu, elektroniniu paštu, faksu.
Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti: direktorius Osvaldas Žutautas, tel. +37068725555, el.
paštas o.zutautas@impeka.lt.
6. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS
6.1 Vokų atplėšimo procedūra vyks 2019 m. lapkričio 19 d. 9 val. 00 min. (Lietuvos
Respublikos laiku), dalyviams nedalyvaujant.
6.2 Pirkėjas užtikrina, kad pateiktuose pasiūlymuose pateiktos kainos nebus sužinotos
anksčiau nei pasiūlymų pateikimo terminas, nurodytas Konkurso sąlygų 6.1 punkte.
6.3 Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, tiekėjams ar
jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.
6.4 Komisija nagrinėja:
6.4.1.
ar tiekėjai pasiūlymuose pateikė tikslius ir išsamius duomenis apie savo kvalifikaciją
ir ar tiekėjo kvalifikacija atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus;
6.4.2. ar tiekėjai pasiūlyme pateikė visus duomenis, dokumentus ir informaciją, apibrėžtą
šiose konkurso sąlygose ir ar pasiūlymas atitinka šiose konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus;
6.4.3. ar nebuvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos;
6.5 Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio tiekėjo minimalių
kvalifikacijos duomenų atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams. Jeigu tiekėjas
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pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, Komisija prašo tiekėją šiuos
duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 3 darbo
dienos. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie tiekėjai, kurių kvalifikacijos
duomenys atitinka pirkėjo keliamus reikalavimus.
6.6 Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai raštu paprašius šiuos duomenis
paaiškinti arba patikslinti, tiekėjai privalo per Komisijos nurodytą protingą terminą, kuris negali būti
trumpesnis nei 3 darbo dienos, pateikti raštu papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės.
6.7 Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo
klaidų, ji privalo raštu paprašyti tiekėjų per jos nurodytą protingą terminą ištaisyti pasiūlyme
pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos
kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos
sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.
6.8 Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija turi teisę, o
ketindama atmesti pasiūlymą – privalo tiekėjo raštu paprašyti per Komisijos nurodytą protingą
terminą pateikti neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių
dalių pagrindimą.
6.9 Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais.
6.10 Pirkėjo neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.
7. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS
7.1 Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:
7.1.1. tiekėjas pateikė daugiau nei vieną pasiūlymą (atmetami visi tiekėjo pasiūlymai);
7.1.2. tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų, jei jie buvo taikomi;
7.1.3. tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją
ir, Pirkėjui prašant, nepatikslino jų;
7.1.4. pasiūlymas (jei vykdomos derybos - galutinis pasiūlymas) neatitiko konkurso
sąlygose nustatytų reikalavimų (tiekėjo pasiūlyme nurodytas pirkimo objektas neatitinka
reikalavimų, nurodytų techninėje specifikacijoje, ir kt.) arba dalyvis, Pirkėjo prašymu, nekeisdamas
pasiūlymo esmės, nepaaiškino arba nepatikslino savo pasiūlymo;
7.1.5. tiekėjas per Pirkėjo nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino
pasiūlymo;
7.1.6. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Pirkėjo prašymu nepateikė raštiško
kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos;
7.1.7. tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis
teisėtomis priemonėmis;
7.1.8. tiekėjo, kurio pasiūlymas neatmestas dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlyta per didelė,
perkančiajai organizacijai nepriimtina pasiūlymo kaina.
7.2
Apie pasiūlymo atmetimą tiekėjas informuojamas per vieną darbo dieną nuo šio
sprendimo priėmimo dienos.
8. DERYBOS
Derybos vykdomos nebus.
9. SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO
9.1 Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų
eilę. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi kainos didėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra
vienodos kainos, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas
įregistruotas anksčiausiai.
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9.2 Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo
pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių konkurso sąlygų nuostatas.
9.3 Mažiausią kainą pasiūlęs tiekėjas yra skelbiamas laimėjusiu konkursą ir jis kviečiamas
sudaryti sutartį, nurodant laiką iki kada reikia sudaryti sutartį.
9.4 Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu atsisako sudaryti pirkimo
sutartį arba iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, nepateikia konkurso sąlygose
nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo, jei taikoma, arba atsisako pirkimo sutartį sudaryti
pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo
atveju Komisija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal sudarytą pasiūlymų eilę
yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.
10. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS
10.1 Pirkimo sutartis pasirašoma su laimėjusį pasiūlymą pateikusiu tiekėju šiose konkurso
sąlygose nustatytomis sąlygomis, vadovaujantis Taisyklėmis ir Civiliniu kodeksu;
10.2 Sudarant pirkimo sutartį, negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo galutinio pasiūlymo
kaina ir esminės sąlygos, taip pat pirkėjo pirkimo pradžioje nustatytos esminės pirkimo sąlygos;
10.3 Vykdant pirkimo sutartį, esminės pirkimo sutarties sąlygos keičiamos nebus, jeigu:
10.3.1. jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, kurios, jeigu būtų nustatytos pirkimo
dokumentuose, būtų suteikusios galimybę dalyvauti pirkimo procedūrose kitiems, nei dalyvavo,
tiekėjams;
10.3.2. jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, dėl kurių, jeigu jos būtų nustatytos pirkimo
dokumentuose, laimėjusiu pasiūlymu galėtų būti pripažintas kito, nei pasirinktas, tiekėjo pasiūlymas;
10.3.3. pirkimo objektas yra pakeičiamas taip, kad į keičiamą pirkimo sutartį įtraukiamos
naujos (papildomos) prekės, paslaugos ar darbai;
10.3.4. ekonominė sutarties pusiausvyra pasikeičia asmens, su kuriuo sudaryta sutartis, naudai
taip, kaip nebuvo nustatyta pirminės sutarties sąlygose.
10.4 Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti
keičiama, kai pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties pobūdis ir bendra atskirų
pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės prekių ar
paslaugų pirkimo atveju ir 15 procentų – darbų pirkimo atveju.
10.5 Apmokėjimo sąlygos: 20 proc. išankstinis mokėjimas per 7 d.d. po pirkimo pardavimo
sutarties pasirašymo, 70 proc. prekių kainos dalį pirkėjas sumoka per 3 (tris) darbo dienas nuo
tiekėjo pranešimo „apie pasirengimą išsiųsti įrangą iš gamintojo sandėlio“, galutinį mokėjimą,
kurio bendra suma yra 10 % (dešimt procentų) pirkėjas sumoka ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt)
kalendorių dienų po įrangos montavimo ir paleidimo darbų atlikimo.
10.6 Sutarties įvykdymo užtikrinimui numatomos netesybos, kurias nukentėjusiai Šaliai
sumoka Šalis, dėl kurios kaltės Sutartis yra nutraukiama. Sutarties netesybų baudos dydis – 5%,
skaičiuojant nuo sutarties kainos be PVM.
10.7 Pirkėjas vėluodamas vykdyti mokestinius įsipareigojimus ir nesant tiekėjo kaltės,
tiekėjui raštu pareikalavus, moka tiekėjui 0,05 (penkių šimtųjų) procento dydžio delspinigius už
kiekvieną pavėluotą dieną skaičiuojant nuo vėluojamo vykdyti mokėjimo sumos.
10.8 Tiekėjas, pažeidęs pirkimo sutarties 3.2 punktą ir nesant pirkėjo kaltės, pirkėjui raštu
pareikalavus, moka pirkėjui 0,05 (penkių šimtųjų) procentų dydžio delspinigius už kiekvieną
pavėluotą dieną, skaičiuojant nuo vėluojamų pateikti prekių kainos be PVM. Delspinigius pirkėjas
gali išskaičiuoti iš mokėtinų sumų.
11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1 Tiekėjams pasiūlymų rengimo ir dalyvavimo konkurse išlaidos neatlyginamos.
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11.2 Pirkėjas bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo
procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Priėmęs sprendimą nutraukti
pirkimo procedūras, pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie šį
sprendimą praneša visiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams, o jeigu pirkimo procedūros
nutraukiamos iki galutinio pasiūlymo pateikimo termino, visiems pirkimo sąlygas ir (arba) pirkimų
dokumentus įsigijusiems tiekėjams.
11.3 Pirkėjas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po pirkimo sutarties sudarymo, informuoja
raštu visus pasiūlymus pateikusius tiekėjus apie pirkimo sutarties sudarymą, nurodydamas tiekėją su
kuriuo sudaryta pirkimo sutartis, bei jo pasiūlytą kainą.
11.4 Informacija, pateikta pasiūlymuose, išskyrus nurodytą konkurso sąlygų 11.3 p., tiekėjams
ir tretiesiems asmenims, išskyrus asmenis, administruojančius ir audituojančius ES fondų lėšų
naudojimą, neskelbiami.
12. PRIEDAI
12.1 Techninė specifikacija;
12.2 Pasiūlymo forma;
12.3 Sutarties projektas.
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1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1. Tikslas
Pirkimo tikslas – įsigyti daugiafunkcinį medienos apdirbimo centrą.
2. Bendrieji reikalavimai įrangai:
Įranga turi būti nauja ir nenaudota, išleista į rinką ne anksčiau kaip 2015 m.
Įranga turi atitikti Europos Sąjungos teisės aktų nustatytus saugos reikalavimus.
3. Techninė specifikacija
Eil.
Funkcijų ir / ar techninių reikalavimų (rodiklių) pavadinimas
Nr.
(apibūdinimas)
Staklių saugumo reikalavimai:
1.
Saugumo įranga turi būti su spaudimui jautriu „bamperiu“ ir turi atitikti
EN1760-3 standartą.
Bendrieji techniniai reikalavimai:
2.
Krumpliastiebinės pavaros X ir Y ašims
3.
Trys Z-ašys: viena Z-ašis gręžimo galvutės kilnojimui, antra Z-ašis
frezavimo agregato kilnojimui, trečia Z-ašis klijavimo agregatui
4.
Automatinis centralizuotas tepimas visoms pavaroms ir visoms linijinėms
kreipia nčiosioms (X, Y ir Z ašims)
5.
Darbinės galvutės pastūmos greitis X ašimi
6.
Darbinės galvutės pastūmos greitis Y ašimi
7.
Darbinės galvutės pastūmos greitis abejomis Z ašimis
Darbo stalas ir vakuuminė sistema:
8.
Darbinis stalas padalintas
9.
Maks. apdirbamo ruošinio ilgis dirbant dviem darbo zonomis (kairėje ir
dešinėje darbinio stalo pusėse) apdirbant ruošinį iš visų pusių visa is
agregatais
10.
Maks. apdirbamo ruošinio ilgis dirbant per visą darbinį stalą apdirb ant
ruošinį iš visų pusių visais agregatais

12.
13.

Maks. apdirbamo ruošinio plotis frezavimo agregatu iš visų pusių
(formatavimas)
Maks. ruošinio storis su vakuuminiais padeliais
Apdirbimo stalą turi sudaryti

14.
15.
16.

Ruošinio bazavimo atramos priekyje
Ruošinio bazavimo papildomos atramos šonuose ir gale
Ruošinio pakėlimo bėgeliai

11.

Konsolių ir vakuuminia i padelių greito nustatymo sistema
Vakuuminiai griebtuva i siauroms detalėms
Rotoriniai vakuuminiai siurbliai dviem atskirom darbo zonoms,
užtikrinantys reikiama va kuumą
20.
Kiekvienas siurblys gali būti aktyvuojamas atskirai
Frezavimo agregatas:
21.
5 ašių frezavimo agregatas yra aušinamas skysčiu ir turi darbo
temperatūros stebėjimo funkcija
22.
Frezavimo variklio galia esant sukimosi greičiui nuo 12.000 iki 22.000
aps/min
17.
18.
19.

23.
24.
25.

Įrankio laikiklio tipas frezavimo agregate HSK F63
Frezavimo agregato maks. sukimosi greitis
Maksimalus įrankio svoris

26.

Pjovimo įrankio maksimalus skersmuo

Techniniai reikalavimai, rodikliai

taip

taip
taip
taip
ne mažiau 35 m/min
ne mažiau 60 m/min
ne mažiau 25 m/min
ne ma žiau kaip į 2 darbo zonas
ne mažiau 2400 mm.
Visi darbiniai agregatai turi apdirbti
tokio ilgio detales
ne mažiau 4200 mm.
Visi darbiniai agregatai turi apdirbti
tokio ilgio detales
Ne mažiau 1900 mm
ne mažiau 300 mm
ne mažiau kaip 8 vnt. vakuuminių
konsolių
turi būti ant kiekvienos konsolės
ne mažiau 10 vnt.
taip
taip
Ne mažiau 4 vnt.
taip
taip
taip
Ne mažiau 12 kW (S6), ne mažiau
10 kW(S1)
taip
ne mažiau 24000 aps./min.
ne mažiau 6 kg kartu su HSK 63
adapteriu
ne mažiau 350 mm
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Eil.
Funkcijų ir / ar techninių reikalavimų (rodiklių) pavadinimas
Nr.
(apibūdinimas)
27.
Frezavimo agregato vibracijos intensyvumo stebėjimas daviklio pagalba
28.
Turi būti interpoliuojantis 5-ių ašių frezavimo agregatas
Įrankių dėtuvės:
29.
Turi būti ne mažiau dviejų įrankių dėtu vių, kurių viena gali būti
tvirtinama staklių šone,
30.
Turi būti galimybė laikyti pjūkla Ø350 mm skersmens tiek vienoje tiek
kitoje dėtuvėje su HSK griebtu
31.
Vienoje iš dėtuvių turi būti galimybė laikyti vienu metu ne mažiau 7 vnt.
įrankių kurių skersmuo ne mažiau Ø170 mm ir 7 vnt. įrankių kurių
skersmuo ne mažiau Ø65 mm
32.
Kitoje dėtuvėje turi būti galimybė laikyti ne mažiau 8 vnt. įrankių kurių
skersmuo ne mažiau Ø130 mm
33.
Turi būti ga limybė automatinių būdu perkelti įrankį iš operatoriui lengvai
prieinamos įrankių perdavimo vietos į laisvą vieta bet kurioje dėtuv ėje.
Gręžimo agregatas:
34.
Skylių ir kiaurymių gręžimo agregatas su L formos išdėstytais vertikaliais
grąžtais, su horizontaliais grąžtais, su pasukamu griovelių pjovimo
agregatu nuo 0° iki 90°.
35.
Gręžimo špindeliai mechaniškai užfiksuojam i darbinėje padėtyje gręžimo
metu
Krašto juostos klijavimo agregatas:
36.
Klijavimo agregatas skirtas tiesių ir kreiva linijinių ruošinio apklijavimui
37.
Kreivalinijinių detalių su uždarų kontūrų sudūrimai atliekami automatiškai
38.
Klijavimo agregatas turi turėti atskirą laikiklį pritvirtintą prie portalinio
rėmo, ir negali būti keičiamas iš įrankių dėtuvės
39.
Klijavimo agregatas su dvejomis klijavimo technologijomis: besiūle (kai
kraštų juosta klijuojama be klijų lydalų, o tik aktyvuojant lazerinės k ra št ų
juostos klijų sluoksnį) ir įpra stine (kai krašto juostos klijavimui naudojami
klijai lydalai).
40.
Staklėse turi būti techninė galimybė naudoti poliuretaninius klijus
41.
Turi būti lengvas priėjimas prie klijų bakelio ir klijų velenėlio jų
aptarnavimui iš staklių priekio, bei naujos krašto juostos ritės įdėjimui
42.
Turi būti galimybė klijuoti fiksuoto ilgio krašto juosta
43.
Maks. krašto juostos aukštis
44.
Min. vidinis apklijuojamo ruošinio spindulys
45.
Min. išorinis ruošinio skersmuo
46.
Min. kraštų juostos storis
47.
Maks. kraštų juostos storis
48.
Konteineris klijų granulėms
49.
Dėklas krašto juostos ritėms
50.
Krašto medžiagos nukirtimo/nukirpimo agregatas, paduodant krašto juosta
iš ritės
51.
Krašto juostos greita keitimo sistema iš staklių priekio arba automatinis
krašto juostos aukščio reguliavimas
Agregatai krašto medžiagos apdirbimui po klijavimo:
52.
Ruošinių apiputimo įtaisas po frezavimo prieš krašto juostos klijavimą
53.
Kombinuotas priklijuotos kraštų juostos frezavimo (vienoje pusėje) ir
skutimo (kitoje pusėje) agregatas su neribotu pasukimo kampu C-ašyje.
Įsk. frezavimo ir skutimo įrankius.
Staklių valdymo sistema:
54.
Valdymo pultas su liečiamu pilnos HD raiškos ekranu
55.
Nuotolinis valdymo pultelis
56.
Valdymo kompiuteris turi būti sukomplektuotas su nepertraukiamu srov ės
šaltiniu (UPS sistema). Staklių kompiuterio palaikymas po elektros
tiekimo sutrikimo turi būti ne ma žesnis nei vienos minutės
57.
Staklių valdymo programa turi būti lietuvių kalba
58.
Turi būti programinė įranga, skirta grafiniam CNC programavimui lietuvių

Techniniai reikalavimai, rodikliai
taip
taip
taip
taip
taip

taip
taip

taip

taip

taip
taip
taip
taip

taip
taip
taip
ne mažiau 65 mm
ne daugiau R=30 mm
ne mažiau Ø150 mm
ne daugiau 0,4 mm
ne mažiau 3 mm
taip
ne mažiau 2 vietų
taip
taip

taip
taip

ne mažiau kaip 21,5“
taip
taip

taip
taip
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Funkcijų ir / ar techninių reikalavimų (rodiklių) pavadinimas
(apibūdinimas)
kalba staklėse ir ofiso kompiuteriui
59.
Turi būti programinė įranga klijavimo proceso programa vimui
60.
Programinė įranga turi skaičiuoti staklių darbo laiką ir pranešti apie
techninio aptarnavimo poreikius.
61.
Pranešimai apie klaidas a tviruoju tekstu kompiuterio ekrane
62.
Turi būti baldų projektavimo programa ofiso kompiuteriui
Pristatymas ir garantija:
63.
Įrangos transportavimas į pirkėjo įmonę Mažeikiuose, montavimas,
derinimas, personalo apmokymas
64.
Garantinis laikotarpis
Eil.
Nr.

Techniniai reikalavimai, rodikliai

taip
taip
taip
taip
Taip
Ne ma žiau kaip 12 mėnesių
laikotarpiui, bet ne daugiau 2500
darbo valandų
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PASIŪLYMAS
DĖL DAUGIAFUNKCINIO MEDIENOS APDIRBIMO CENTRO
20

- data

2 priedas

.

Vieta
Tiekėjo pavadinimas
Tiekėjo adresas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
Telefono numeris
Fakso numeris
El. pašto adresas
Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1) konkurso skelbime, paskelbtame svetainėje www.esinvesticijos.lt 2019-11-11.
2) konkurso sąlygose;
3) konkurso sąlygų prieduose.
Šioje dalyje nurodome techninę informaciją bei duomenis apie mūsų pasirengimą įvykdyti
numatomą sudaryti pirkimo sutartį.
Mes siūlome šias prekes:
Eil. Prekių/paslaugų/darbų pavadinimas Kiekis
Mato
Kaina,
Kaina,
Nr.
vnt. Eur (be PVM) Eur (su PVM)
1
2
3
4
5
6
1. Daugiafunkcinis medienos apdirbimo
1
Vnt.
centras
IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina):
Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės
tokios:

Eil.
Reikalaujama minimalus prekių kiekis ir
Nr.
specifikacija
Bendrieji reikalavimai
1.
Įranga turi būti nauja ir nenaudota
2.
Įrangos modelis į rinką išleistas ne anksčiau kaip 2015
m.
3.
Įranga turi atitikti Europos Sąjungos teisės aktų
nustatytus saugos reikalavimus.
Staklių saugumo reikalavimai:
4.
Saugumo įranga turi būti su spaudimui jautriu
„bamperiu“ ir turi atitikti EN1760-3 standartą.
Bendri techniniai reikalavimai:
5.
Krumpliastiebinės pavaros X ir Y ašims
6.
Trys Z-ašys: viena Z-ašis gręžimo galvutės kilnojimui,
antra Z-ašis frezavimo agregato kilnojimui, trečia Z-ašis
klijavimo agregatui
7.
Automatinis centralizuotas tepimas visoms pavaroms ir
visoms linijinėms kreipiančiosioms (X, Y ir Z ašims)
8.
Darbinės galvutės pastūmos greitis X a šimi - ne mažiau
35 m/min
9.
Darbinės galvutės pastūmos greitis Y ašimi - ne mažiau
60 m/min
10.
Darbinės galvutės pastūmos greitis abejomis Z ašimis -

Siūlomas prekių kiekis ir specifikacija
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Reikalaujama minimalus prekių kiekis ir
specifikacija
ne mažiau 25 m/min
Darbo stalas ir vakuuminė sistema:
11.
Darbinis stalas pada lintas - ne mažiau kaip į 2 darbo
zonas
12.
Maks. apdirbamo ruošinio ilgis dirbant dviem darbo
zonomis (kairėje ir dešinėje darbinio stalo pusėse)
apdirbant ruošinį iš visų pusių visais agregatais - ne
mažiau 2400 mm.
Visi darbiniai agregatai turi a pdirbti tokio ilgio detales
13.
Maks. apdirbamo ruošinio ilgis dirbant per visą darbinį
stalą apdirbant ruošinį iš visų pusių visais agregatais - ne
mažiau 4200 mm.
Visi darbiniai agregatai turi a pdirbti tokio ilgio deta les
14.
Maks. apdirbamo ruošinio plotis frezavimo agregatu iš
visų pusių (formatavimas) - Ne mažiau 1900 mm
15.
Maks. ruošinio storis su vakuuminiais padeliais - ne
mažiau 300 mm
16.
Apdirbimo stalą turi sudaryti - ne mažiau kaip 8 vnt.
vakuuminių konsolių
17.
Ruošinio bazavimo atramos priekyje - turi būti ant
kiekvienos konsolės
18.
Ruošinio bazavimo papildomos atramos šonuose ir gale ne mažiau 10 vnt.
19.
Ruošinio pakėlimo bėgeliai
Eil.
Nr.

Konsolių ir vakuuminiai padelių greito nustatymo
sistema
21.
Vakuuminiai griebtuva i siauroms detalėms - ne mažiau 4
vnt.
22.
Rotoriniai vakuuminiai siurbliai dviem atskirom darbo
zonoms, užtikrinantys reikiama vakuumą
23.
Kiekvienas siurblys gali būti aktyvuojamas atskirai
Frezavimo agregatas:
24.
5 ašių frezavimo agregatas yra aušinamas skysčiu ir turi
darbo temperatūros stebėjimo funkcija
25.
Frezavimo variklio galia esant sukimosi greičiui nuo
12.000 iki 22.000 aps/min - ne mažiau 12 kW (S6), ne
mažiau 10 kW(S1)
26.
Įrankio laikiklio tipas frezavimo agregate HSK F63
27.
Frezavimo agregato maks. sukimosi greitis - ne mažiau
24000 aps./min.
28.
Maksimalus įrankio svoris - ne mažiau 6 kg kartu su
HSK 63 adapteriu
29.
Pjovimo įrankio maksimalus skersmuo - ne mažiau 350
mm
30.
Frezavimo agregato vibracijos intensyvumo stebėjimas
daviklio pagalba
31.
Turi būti interpoliuojantis 5-ių ašių frezavimo agregatas
Įrankių dėtuvės:
32.
Turi būti ne mažiau dviejų įrankių dėtuvių, kurių viena
gali būti tvirtinama staklių šone,
33.
Turi būti galimybė laikyti pjūkla Ø350 mm skersmens
tiek vienoje tiek kitoje dėtuvėje su HSK griebtu
34.
Vienoje iš dėtuvių turi būti galimybė laikyti vienu metu
ne mažiau 7 vnt. įrankių kurių skersmuo ne mažiau Ø170
mm ir 7 vnt. įrankių kurių skersmuo ne mažiau Ø65 mm
35.
Kitoje dėtuvėje turi būti galimybė laikyti ne mažiau 8
vnt. įrankių kurių skersmuo ne mažiau Ø130 mm
20.

Siūlomas prekių kiekis ir specifikacija
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Reikalaujama minimalus prekių kiekis ir
specifikacija
Turi būti galimybė automatinių būdu perkelti įrankį iš
operatoriui lengvai prieinamos įrankių perdavimo vietos
į laisvą vieta bet kurioje dėtuvėje.
Gręžimo agregatas:
37.
Skylių ir kiaurymių gręžimo agregatas su L formos
išdėstytais vertikaliais grąžtais, su horizontaliais grąžtais,
su pasukamu griovelių pjovimo agregatu nuo 0° iki 90°.
38.
Gręžimo špindeliai mechaniškai užfiksuojami darbinėje
padėtyje gręžimo metu
Krašto juostos klijavimo agregatas:
39.
Klijavimo agregatas skirtas tiesių ir kreivalinijinių
ruošinio apklijavimui
40.
Kreivalinijinių detalių su uždarų kontūrų sudūrimai
atliekami automatiškai
41.
Klijavimo agregatas turi turėti atskirą laikiklį pritvirtintą
prie portalinio rėmo, ir negali būti keičiama s iš įrankių
dėtuvės
42.
Klijavimo
agregatas
su
dvejomis
klijavimo
technologijomis: besiūle (kai kraštų juosta klijuojama b e
klijų lydalų, o tik aktyvuojant lazerinės kraštų juostos
klijų sluoksnį) ir įprastine (kai krašto juostos klijavimui
naudojami klijai lydalai).
43.
Staklėse turi būti techninė galimybė naudoti
poliuretaninius klijus
44.
Turi būti lengvas priėjimas prie klijų bakelio ir klijų
velenėlio jų aptarnavimui iš staklių priekio, bei naujos
krašto juostos ritės įdėjimui
45.
Turi būti galimybė klijuoti fiksuoto ilgio krašto
juosta
46.
Maks. krašto juostos aukštis - ne mažiau 65 mm
47.
Min. vidinis apklijuojamo ruošinio spindulys - ne
daugiau R=30 mm
48.
Min. išorinis ruošinio skersmuo - ne mažiau Ø150
mm
49.
Min. kraštų juostos storis - ne daugiau 0,4 mm
50.
Maks. kraštų juostos storis - ne mažiau 3 mm
51.
Konteineris klijų granulėms
52.
Dėklas krašto juostos ritėms - ne mažiau 2 vietų
53.
Krašto medžiagos nukirtimo/nukirpimo agregatas,
paduodant krašto juosta iš ritės
54.
Krašto juostos greita keitimo sistem a iš staklių priekio
arba automatinis krašto juostos aukščio reguliavimas
Agregatai krašto medžiagos apdirbimui po klijavimo:
55.
Ruošinių apiputimo įtaisas po frezavimo prieš krašto
juostos klijavimą
56.
Kombinuotas priklijuotos kraštų juostos frezavimo
(vienoje pusėje) ir skutimo (kitoje pusėje) agregatas su
neribotu pasukimo kampu C-ašyje. Įsk. frezavimo ir
skutimo įrankius.
Staklių valdymo sistema:
57.
Valdymo pultas su liečiamu pilnos HD raiškos ekranu ne mažiau kaip 21,5“
58.
Nuotolinis va ldymo pultelis
59.
Valdymo kompiuteris turi būti sukomplektuotas su
nepertraukiamu srovės šaltiniu (UPS sistema). Staklių
kompiuterio pa laikymas po elektros tiekimo sutrikimo
turi būti ne mažesnis nei vienos minutės
Eil.
Nr.
36.

Siūlomas prekių kiekis ir specifikacija
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Reikalaujama minimalus prekių kiekis ir
specifikacija
Staklių valdymo programa turi būti lietuvių kalba
Turi būti programinė įranga, skirta grafiniam CNC
programavimui lietuvių kalba staklėse ir ofiso
kompiuteriui
62.
Turi būti programinė įranga klijavimo proceso
programavimui
63.
Programinė įranga turi skaičiuoti staklių darbo la iką ir
pranešti apie techninio aptarnavimo poreikius.
64.
Pranešimai apie klaidas atviruoju tekstu kompiuterio
ekrane
65.
Turi būti baldų projektavimo programa ofiso
kompiuteriui
Pristatymas ir garantija:
66.
Įrangos transportavimas į pirkėjo įmonę Mažeikiuose,
montavimas, derinimas, personalo apmokymas
67.
Garantinis laikota rpis - 12 mėnesių laikotarpiui, bet ne
daugiau 2500 darbo valandų
Eil.
Nr.
60.
61.

Siūlomas prekių kiekis ir specifikacija

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Eil.
Nr.

Pateiktų dokumentų pavadinimas

Dokumento puslapių
skaičius

Pasiūlymas galioja iki 20 __-___-___ d.
Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir
kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso dalyvius.
Aš patvirtinu, kad nedalyvavau rengiant pirkimo dokumentus ir nesu susijęs su jokia kita šiame
konkurse dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi.
Aš suprantu, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsiu pašalintas (-a) iš šio konkurso
procedūros, ir mano pasiūlymas bus atmestas.
Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto
asmens pareigos

parašas

Vardas Pavardė

SUTARTIS NR. X
Data
Vieta
UAB IMPEKA, toliau - PIRKĖJAS, atstovaujama direktoriaus Osvaldo Žutauto, veikiančio pagal
bendrovės įstatus ir UAB X, toliau – TIEKĖJAS, atstovaujama pareigos vardas pavardė, veikiančio pagal
bendrovės įstatus, toliau kartu šioje SUTARTYJE vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai –„Šalimi“,
sudarė šią SUTARTĮ tokiomis sąlygomis:
1. SUTARTIES OBJEKTAS
1.1. Sutarties objektas yra daugiafunkcinis medienos apdirbimo centras, 1 vnt (toliau –PREKĖS), kurių
sudėtis ir savybės nurodytos TIEKĖJO PASIŪLYMO DATA pasiūlyme NR. X (kuris Šioje sutartyje
tampa Priedu Nr. 1 ir yra neatskiriama šios SUTARTIES dalis). TIEKĖJAS suteikia Priede Nr. 1
nurodytas PREKES PIRKĖJUI, o PIRKĖJAS sutinka sumokėti TIEKĖJUI šioje SUTARTYJE
nurodytą kainą.
2. SUTARTIES KAINA
2.1 Šios sutarties kaina yra X EUR (suma žodžiais) be PVM. PVM sudaro X EUR, bendra sutarties kaina
su PVM yra X EUR.
2.2 Į sutarties kainą įtrauktos visos TIEKĖJO išlaidos ir mokesčiai, reikalingi pilnam sutartinių
įsipareigojimų įvykdymui.
3. PREKIŲ PRISTATYMO SĄLYGOS
3.1. PREKIŲ pristatymo vieta – UAB Impeka, Gamyklos g. 34, LT-89104, Mažeikiai.
3.2. PREKĖS turi būti pristatytos ir instaliuotos per 8 mėnesius nuo PREKIŲ pirkimo SUTARTIES
pasirašymo dienos. Esant nenumatytoms aplinkybėms šalių susitarimu pristatymo ir instaliavimo terminas
gali būti pakeistas 1 kartą, bet ne ilgiau kaip 1 mėnesio laikotarpiui.
4.

APMOKĖJIMO SĄLYGOS

4.1. Mokėjimai atliekami tokia tvarka:
4.1.1. PIRKĖJAS sumoka TIEKĖJUI X EUR (20 proc.) išankstinis mokėjimas per 7 d.d. po pirkimo
pardavimo sutarties pasirašymo;
4.1.2. PIRKĖJAS sumoka TIEKĖJUI X EUR (70 proc.) prekių kainos dalį PIRKĖJAS sumoka per 3
(tris) darbo dienas nuo TIEKĖJO pranešimo „apie pasirengimą išsiųsti įrangą iš gamintojo
sandėlio“.
4.1.3. PIRKĖJAS sumoka TIEKĖJUI X EUR (10 proc.) PIRKĖJAS sumoka ne vėliau kaip per 30
(trisdešimt) kalendorių dienų po įrangos montavimo ir paleidimo darbų atlikimo.
5. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
5.1. TIEKĖJAS įsipareigoja:
5.1.1. teikti PREKES PIRKĖJUI pagal Sutartį už sutartyje nustatytą kainą, savo rizika bei sąskaita
kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai, įskaitant, bet neapsiribojant, PREKIŲ teikimą
pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius standartus ir praktiką,
panaudodamas visus reikiamus įgūdžius, žinias;
5.1.2. nedelsdamas raštu informuoti PIRKĖJĄ apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali
sutrukdyti Tiekėjui užbaigti PREKIŲ teikimą nustatytais terminais;
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5.1.3. po visiško atsiskaitymo už Prekes nedelsdamas perleisti nuosavybės teisę į PREKIŲ
teikimo rezultatą, jeigu toks sukuriamas;
5.1.4. užtikrinti iš PIRKĖJO Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios
informacijos konfidencialumą bei apsaugą;
5.1.5. per 5 (penkias) darbo dienas nuo PIRKĖJO raštu pateikto prašymo gavimo dienos
pateikti išsamią PREKIŲ teikimo ataskaitą, nurodant, kokios PREKĖS buvo suteiktos,
išskiriant konkrečias PREKIŲ kainos sudėtines dalis bei pateikiant papildomą su PREKIŲ
teikimu susijusią informaciją apie patirtas išlaidas ir t. t.;
5.1.6. nenaudoti PIRKĖJO ženklų ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kitur be
išankstinio raštiško PIRKĖJO sutikimo;
5.1.7. užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį TIEKĖJO
darbuotojai turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, reikalingas norint teikti Prekes bei
Paslaugas;
5.1.8. PIRKĖJUI raštu paprašius grąžinti visus iš PIRKĖJO gautus, Sutarčiai vykdyti
reikalingus dokumentus;
5.1.9. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos
Respublikos teisės aktuose.
5.2. TIEKĖJAS turi teisę:
5.2.1.
gauti PREKIŲ apmokėjimą 4.1. punkte nustatyta tvarka su sąlyga, kad jis tinkamai
vykdo šią Sutartį.
5.2.2. Atidėti savo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymą tiek, kiek PIRKĖJAS vėluoja vykdyti
savo sutartinius įsipareigojimus.
5.2.3.
Tiekėjas turi ir kitas šios Sutarties ir Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų
numatytas teises.
5.3. PIRKĖJAS įsipareigoja:
5.3.1. priimti Šalių sutartu laiku suteiktas PREKES, jeigu jos atitinka šios Sutarties ir PREKĖMS
taikomus kitus kokybės reikalavimus;
5.3.2. savo rizika bei sąskaita iškrauti pristatytas PREKES ir pasiruošti PREKIŲ instaliavimui
(įrengti pamatus, elektros bei suspausto oro įvadus, įžeminimą, pateikti įrankius ir
medžiagas, reikalingus PREKIŲ išbandymui, ir pan.), vadovaudamasis PREKIŲ
dokumentacija, gamintojo ar TIEKĖJO nurodymais;
5.3.3. atsakingai saugoti PREKES nuo PREKIŲ pristatymo pagal krovinio važtaraštį iki PREKIŲ
priėmimo pagal PREKIŲ perdavimo aktą;
5.3.4. pristatymo metu patikrinti perduodamas PREKES bei po patikrinimo pasirašyti gavimo
dokumentus (krovinio važtaražtį, sąskaitą-faktūrą, PREKIŲ perdavimo saugoti aktą ir pnš.);
5.3.5. sumokėti Sutarties kainą 4.1. punkte nustatyta tvarka ir terminais;
5.3.6. suteikti TIEKĖJUI informaciją ir /ar dokumentus, būtinus Sutarčiai vykdyti;
5.3.7. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje.
5.4. PIRKĖJAS turi šios Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises.
6. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
5.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimui numatomos netesybos, kurias nukentėjusiai Šaliai sumoka Šalis, dėl
kurios kaltės Sutartis yra nutraukiama. Sutarties netesybų baudos dydis – 5%, skaičiuojant nuo
sutarties kainos be PVM.
5.2. PIRKĖJAS vėluodamas vykdyti mokestinius įsipareigojimus ir nesant TIEKĖJO kaltės, TIEKĖJUI
raštu pareikalavus, moka TIEKĖJUI 0,05 (penkių šimtųjų) procento dydžio delspinigius už kiekvieną
pavėluotą dieną skaičiuojant nuo vėluojamo vykdyti mokėjimo sumos.
5.3. TIEKĖJAS, pažeidęs Sutarties 3.2 punktą ir nesant PIRKĖJO kaltės, PIRKĖJUI raštu pareikalavus,
moka PIRKĖJUI 0,05 (penkių šimtųjų) procentų dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną,
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skaičiuojant nuo vėluojamų pateikti PREKIŲ kainos be PVM. Delspinigius PIRKĖJAS gali
išskaičiuoti iš mokėtinų sumų.
5.4. Šalys susitaria, kad netiesioginiai nuostoliai (negautos pajamos) nėra atlyginami.
7.

PREKIŲ KOKYBĖ

6.1. Suteiktos PREKĖS visais atžvilgiais privalo atitikti šios Sutarties Priede Nr. 1 įvardintą sudėtį ir
savybes bei kitus Sutarties bei teisės aktų reikalavimus.
6.2. Jei suteiktos PREKĖS neatitinka šios Sutarties Priede Nr. 1 nurodytų reikalavimų ir trūkumai yra
esminiai, PIRKĖJAS turi teisę, remdamasis komisijos, sudarytos iš PIRKĖJO atstovų, pateiktu aktu,
vienašališkai, nesikreipiant į teismą nutraukti Sutartį, įspėjęs TIEKĖJĄ prieš 14 dienų,
neprisiimdamas jokių įsipareigojimų dėl nuostolių atlyginimo. Jei nustatomi neesminiai PREKIŲ
komplektavimo ar kokybės trūkumai, netrukdantys Prekių naudojimui pagal paskirtį ir iš esmės
nemažinantys PREKIŲ našumo, tai tokie trūkumai nesuteikia teisės vienašališkam Sutarties
nutraukimui, o yra įrašomi į PREKIŲ perdavimo aktą ir šalinami garantinio aptarnavimo tvarka.
6.3. PREKIŲ gamintojo garantija PREKĖMS yra 12 mėn., bet ne daugiau kaip 2500 darbo valandų.
8. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS
7.1. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną kiekvienai iš šalių.
Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško abiejų šalių sutartinių teisių ir
pareigų įvykdymo dienos.
7.2. Už šios Sutarties nevykdymą arba netinkamą vykdymą šalys atsako pagal šios Sutarties sąlygas ir
Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus.
7.3. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos.
9. KITOS SĄLYGOS
8.1. Kilus taip šalių ginčams del šios sutarties, jie sprendžiami šalių derybomis, o šalims nesusitarus per
14 (keturiolika) dienų ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
8.2. Šalys negali žodžiu ar dokumento forma atskleisti jokiai trečiajai šaliai jokios su Sutartimi ar jos
turiniu, arba klausimais susijusios informacijos, ypač jokios informacijos, kurią viena šalis gavo ar
gaus iš kitos verslo santykių, paremtų šia Sutartimi, kontekste, išskyrus šios sutarties 8.3. punkte
numatytus atvejus.
8.3. Šios Sutarties 8.2. punkte numatytas konfidencialumo reikalavimas netaikomas informacijai:
▪ kuri yra viešai prieinama;
▪ kurią atskleisti reikalauja įstatymas ar kuri nors kompetentinga valdžios institucija;
▪ kurią atskleisti būtina, norint tinkamai vykdyti visus Šioje sutartyje numatytus įsipareigojimus.
8.5. PIRKĖJO paskirtas atsakingas asmuo, atsakingas už šios sutarties vykdymą – direktorius Osvaldas
Žutautas, el. paštas: o.zutautas@impeka.lt
8.6. TIEKĖJO paskirtas atsakingas asmuo, atsakingas už šios sutarties vykdymą – pareigos vardas
pavardė, el. paštas: el paštas.

9. FORCE MAJEURE
9.1. Jeigu sutartinių įsipareigojimų vykdymas nėra įmanomas visai arba iš dalies dėl aplinkybių, kurios
nepriklausomo nuo šalių valios ir negali būti jų kontroliuojamos: gaisro, stichinės nelaimės, blokados ir t.t.,
įvykdymo terminai gali būti pratęsti.
9.2. Šalis, kuri negali įvykdyti sutartinių įsipareigojimų dėl force majeure priežasčių, turi pranešti kitai
šaliai apie šias aplinkybes per 5 dienas.
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9.3. Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip tris mėnesius, tai gali būti laikoma
derybų priežastimi dėl sutarties nutraukimo prieš terminą.

10. ŠALIŲ ADRESAI
TIEKĖJAS:
UAB IMPEKA
Gamyklos g. 34, LT-89104 Mažeikiai

PIRKĖJAS:
PAVADINIMAS
Adresas

Tel: +370 443 66 395
PVM kodas: LT 673259515
Įmonės kodas: 167325952
Bankas: Citadele bank
SWIFT: INDULT2X
A/S: LT777290099024224901

Tel:
PVM kodas:
Įmonės kodas:
Bankas:
SWIFT:
A/S

Direktorius Osvaldas Žutautas
Pareigos Vardas pavardė

______________________
Pareigos Vardas Pavardė
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