1 priedas „Techninė specifikacija“

PROJEKTO „INVESTICIJOS Į KOVAI SU COVID-19 REIKALINGŲ APSAUGINIŲ DRABUŽIŲ IR
PRIEMONIŲ GAMYBĄ“ (PARAIŠKOS KODAS NR. 03.3.1-LVPA-T-859-01-0043) AUTOMATINĖS SUKIRPIMO
MAŠINOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. ĮVADINĖ DALIS
1. Projekto vykdytojas
E. Galkauskienės įmonė EUSTILIJA (toliau – Pirkėjas), kodas 161386471, buveinės adresas: Bijūnų g. 12, LT48399, Kaunas (kontaktinis asmuo klausimams, susijusiems su šia technine specifikacija – Eugenija
Galkauskienė, tel. nr. +37069911226, el. eugenija@introstyle.lt), vykdo projektą „UAB „EUSTILIJA“
Investicijos į kovai su COVID-19 reikalingų apsauginių drabužių ir priemonių gamybą“, kuris planuojama bus
finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis.
2. Bendra informacija apie projektą
Projekto esmė.
E. Galkauskienės įmonė „Eustilija“– moteriškų drabužių gamintoja, plėtojanti šį verslą jau 20 metų. Įmonė
išaugo nuo mažos siuvimo įmonės, teikiančios siuvimo paslaugas Europos šalių užsakovams, iki įmonės,
pristatančios savo kolekcijas su prekiniu ženklu „Introstyle“ bei turinčios 2 savo firmines parduotuves
didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Vienas svarbiausių „Eustilija“ uždavinių tiek trumpalaikėje, tiek ilgalaikėje
perspektyvoje – reagavimas į sparčiai besivystančios drabužių gamybos rinkos tendencijas.
Siekdama modernizuoti gamybinę bazę, skatinti inovacijas gamyboje, didinti darbo našumą ir efektyvumą,
produkcijos kokybę bei prisidėti prie kovai su COVID-19 reikalingų medicinos apsauginių drabužių ir
priemonių gamybos, E. Galkauskienės įmonė „Eustilija“ inicijuoja projektą „Investicijos į kovai su COVID-19
reikalingų apsauginių drabužių ir priemonių gamybą“, kurio metu numato įsigyti ir gamybos procese įdiegti
modernias ir inovatyvias apsauginių priemonių gamybos technologijas, kurios leis pagaminti medicinos
priemones – apsauginius drabužius bei priemones: apsaugines, daugkartines kaukes, daugkartinius ir
vienkartinius drabužius, antbačius, kepures bei pirštines ir taip padės tiesiogiai kovoti su šia sunkia pasaulį ir
Lietuvą užgriuvusia nelaime. Projekto metu įsigytos inovatyvios technologijos – automatinė sukirpimo
mašina, automatinė audinių klojimo mašina, konvejerinė paklijavimo mašina, transferių paklijavimo mašina,
konstravimo programinė įranga su 3D platforma, siūlų užlydimo mašina ir automatinė, kompiuterizuota
gaminių transportavimo linija – įgalins E. Galkauskienės įmonė „Eustilija“ įmonėje ženkliai išplėsti
pardavimus, kas padės pasiekti eksporto rinkas bei padės konkuruoti su panašių produktų gamintojais iš
užsienio. Projekto metu įsigyti nauji ir inovatyvūs įrengimai leis įmonei greičiau ir pigiau pagaminti produkciją,
leis padidinti gamybos proceso našumą, sumažinti darbuotojų užimtų šiame procese skaičių, sumažinti
įmonės kaštus ir greičiau bei efektyviau pagaminti ir pristatyti apsaugines priemones į rinka, esant korona

viruso situacijai. Projekto metu numatoma įsigyti automatinė sukirpimo mašina bus inovatyvi įmonės mastu,
nes šiuo metu įmonė turi rankinį sukirpimą, kur technologija yra neefektyvi ir pasenusi, tuo pačiu nėra saugi.
Įsigyta naujos kartos automatinė sukirpimo mašina pagreitins darbą, įgalins padvigubinti/patrigubinti darbo
našumą, įgalins aukštesnę kokybę ir bus galimybė dirbti su programine įranga, ko pasėkoje susidarys mažiau
audinio atliekų, bus taupiau naudojami audiniai, užtikrinamas saugumas.
Projekto tikslas: Modernizuoti gamybinę bazę, diegtis inovatyvius sprendimus gamybos procesuose, didinti
darbo našumą ir efektyvumą, produkcijos kokybę.
Projekto uždavinys: Įsigyti įrangą, kuri didins įmonės konkurencinį pranašumą.
Projekto trukmė. Planuojama projekto veiklų įgyvendinimo pradžia yra 2020 m. gruodis. Planuojama
projekto veiklų įgyvendinimo trukmė - 2 mėn.
II. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI
1. Bendra informacija
Pirkimo objekto aprašymas: Automatinė sukirpimo mašina 1 vnt. Sukomplektuoti ir pateikti pilnai veikiančią
įrangą.
Pirkimo objekto įrengimo vieta: Bijūnų g. 12, LT-48399, Kaunas, Lietuvos Respublika.
Pirkimo objekto tiekimo ir montavimo darbų terminas: 2 mėnesiai nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos.
Susiklosčius nenumatytoms aplinkybėms ir Pirkėjui raštiškai pritarus, paslaugų suteikimo terminas gali būti
pratęstas, tačiau ne ilgiau nei 2 mėn.
2. Reikalavimai pirkimo objektui:
Techniniai parametrai:
Nauja, palengvinta kirpimo galvutė, gaminama naudojant
kompozicines medžiagas.
Papildomai sustiprinta kirpimo galvutė leidžia pasiekti didesnį kirpimo
tikslumą.
Vibruojančio peilio greitis
Multifunkcijinė kirpimo galvutė turinti keletą keičiamų įrankių
Galimybė papildomai montuoti peilio aušinimo sistemą, papildomą
grąžtą iki 20mm ar video kamerą, skirtą languotiems audiniams.
Automatinė peilio galandimo sistema.
Speciali programa leidžianti švelniai reguliuoti lėkštės prispaudimą iš
operatoriaus pulto.
Galimybė sumontuoti dulkių nutraukimą į išorinę surinkimo sistemą.
Lengvai prieinamos dažniausiai keičiamos dalys.
Plieninis korpusas
Transportavimas pilnos mašinos, greitas montažas.
Apsaugos sistema.
Mitsubishi arba lygiavertė elektroninė valdymo sistema.
Reguliuojama vakuumo sistema.
Darbo zonos uždengimo sistema.
Mašinos pervažiavimo tarp stalų sistema.
Nuotolinis techninis aptarnavimas.
Etikečių spausdinimas detalių žymėjimui.

Privaloma
Privaloma
Ne mažiau 6000 ciklų per min.
Privaloma
Privaloma
Privaloma
Privaloma
Privaloma
Privaloma
Privaloma
Privaloma
Privaloma
Privaloma
Privaloma
Privaloma
Privaloma
Privaloma
Privaloma

Wi-Fi adapteris interneto jungimui.
Papildomas modulis ataskaitų kūrimui.
Darbinis plotis /mm
Bendras mašinos plotis /mm
Darbinis ilgis /mm
Bendras mašinos ilgis /mm
Maksimalus kirpimo aukštis /mm
Darbinio paviršiaus aukštis nuo grindų /mm
Mašinos svoris /kg
Suspausto oro sunaudojimas
Triukšmo lygis dB
Nominalus galingumas KW
Peilio aušinimo sistema
Etikečių spausdinimo sistema
Komplektavimo zonos vizualizacija su papildomu monitoriumi
įstrižainė
Automatinė peilio galandimo sistema deimantiniu galąstuvu
Pirma drėlė
Galimybė komplektuoti antrą drėlę
Automatinė vakuumo reguliavimo sistema
Darbo zonos uždengimo sistema
Nuotolinis techninis testavimas ir aptarnavimas
Prispaudimo lėkštės spaudimo reguliavimas iš operatoriaus pulto
Įranga atitinka CE reikalavimus, yra nauja ir nenaudota
Minimalus garantinis laikotarpis

Privaloma
Privaloma
Ne mažiau 2000
Ne mažiau2290
Ne mažiau 204
Ne mažiau 4050
Ne mažiau 50 suspausto klojinio
900 (+/- 50)
Ne daugiau 3000
Ne mažiau 100 l/min – 7 bar
≤ 64
Ne daugiau 16
orinis
Privaloma
Ne mažiau 20“
Privaloma
Ne mažiau 10 mm
Ne mažesnę kaip 20 mm
Privaloma
Privaloma
Privaloma
Privaloma
Privaloma
12 mėn.

Konkurso sąlygų 2 priedas „Pasiūlymo forma“

E. GALKAUSKIENĖS ĮMONĖ EUSTILIJA
PASIŪLYMAS
DĖL PROJEKTO „INVESTICIJOS Į KOVAI SU COVID-19 REIKALINGŲ APSAUGINIŲ DRABUŽIŲ IR PRIEMONIŲ
GAMYBĄ“ (PARAIŠKOS KODAS NR. 03.3.1-LVPA-T-859-01-0043) AUTOMATINĖ SUKIRPIMO MAŠINOS
ĮRANGOS PIRKIMO
_______________________
(Data)
____________________________
(Vieta)
Tiekėjo pavadinimas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų
grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai)
Tiekėjo adresas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė,
surašomi visi dalyvių adresai)
Juridinio asmens kodas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų
grupė, surašomi visi dalyvių kodai)
PVM mokėtojo kodas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų
grupė, surašomi visi dalyvių adresai)
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė,
pareigos
Telefono numeris
El. pašto adresas
Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1) konkurso skelbime, paskelbtame svetainėje www.esinvesticijos.lt 2020-11-27
2) konkurso sąlygose;
3) pirkimo dokumentų prieduose.
Mes siūlome šias prekes ir susijusius darbus:
Eil.
Nr.

Automatinė audinių klojimo mašina

1.

Pirkimo objekto tiekimo ir montavimo
darbų terminas
Nauja, palengvinta kirpimo galvutė,
gaminama naudojant kompozicines

2.

Įrangos sudedamųjų dalių techniniai
parametrai pagal techninę specifikaciją

2 mėn.
Privaloma

Siūlomas parametras
ir pasiūlymo puslapis,
kuriame aprašytas
siūlomas parametras)

medžiagas.
Papildomai sustiprinta kirpimo galvutė
leidžia pasiekti didesnį kirpimo tikslumą.
Vibruojančio peilio greitis

3.

Privaloma
Ne mažiau 6000 ciklų per min.

Multifunkcijinė kirpimo galvutė turinti
keletą keičiamų įrankių
Galimybė papildomai montuoti peilio
aušinimo sistemą, papildomą grąžtą iki
20mm ar video kamerą, skirtą
languotiems audiniams.
Automatinė peilio galandimo sistema.

Privaloma

Speciali programa leidžianti švelniai
reguliuoti lėkštės prispaudimą iš
operatoriaus pulto.
Galimybė sumontuoti dulkių nutraukimą į
išorinę surinkimo sistemą.
Lengvai prieinamos dažniausiai keičiamos
dalys.
Plieninis korpusas

Privaloma

Transportavimas pilnos mašinos, greitas
montažas.
Apsaugos sistema.

Privaloma

Mitsubishi arba lygiavertė elektroninė
valdymo sistema.
Reguliuojama vakuumo sistema.

Privaloma

Darbo zonos uždengimo sistema.

Privaloma

Mašinos pervažiavimo tarp stalų sistema.

Privaloma

Nuotolinis techninis aptarnavimas.

Privaloma

Etikečių spausdinimas detalių žymėjimui.

Privaloma

Wi-Fi adapteris interneto jungimui.

Privaloma

Papildomas modulis ataskaitų kūrimui.

Privaloma

Darbinis plotis /mm
Bendras mašinos plotis /mm

Ne mažiau 2000
Ne mažiau2290

Darbinis ilgis /mm

Ne mažiau 204

Bendras mašinos ilgis /mm

Ne mažiau 4050

Maksimalus kirpimo aukštis /mm

Ne mažiau 50 suspausto klojinio

Darbinio paviršiaus aukštis nuo grindų
/mm
Mašinos svoris /kg

900 (+/- 50)

Suspausto oro sunaudojimas

Ne mažiau 100 l/min – 7 bar

Triukšmo lygis dB

≤ 64

Nominalus galingumas KW

Ne daugiau 16

Peilio aušinimo sistema

orinis

Etikečių spausdinimo sistema

Privaloma

Komplektavimo zonos vizualizacija su
papildomu monitoriumi įstrižainė
Automatinė peilio galandimo sistema
deimantiniu galąstuvu

Ne mažiau 20“

Privaloma

Privaloma

Privaloma
Privaloma
Privaloma

Privaloma

Privaloma

Ne daugiau 3000

Privaloma

Pirma drėlė

Ne mažiau 10 mm

Galimybė komplektuoti antrą drėlę

Ne mažesnę kaip 20 mm

Automatinė vakuumo reguliavimo sistema

Privaloma

Darbo zonos uždengimo sistema

Privaloma

Nuotolinis techninis testavimas ir
aptarnavimas
Prispaudimo lėkštės spaudimo
reguliavimas iš operatoriaus pulto
Įranga atitinka CE reikalavimus, yra nauja
ir nenaudota
Minimalus garantinis laikotarpis

Privaloma
Privaloma
Privaloma
12 mėn.

Bendra pasiūlymo kaina be PVM – EUR (suma žodžiais), PVM sudaro EUR (suma žodžiais), bendra
pasiūlymo kaina, įskaitant PVM sudaro EUR (suma žodžiais).
Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl
kurių PVM nemokamas:
_______________________________________________________________________________.
Siūlomos prekės visiškai atitinka konkurso sąlygose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Eil.
Pateiktų dokumentų pavadinimas
Nr.

Dokumento puslapių skaičius

Pasiūlymas galioja 60 dienų.
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 arba jo įgalioto asmens pareigos

parašas

Vardas Pavardė
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1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. E. Galkauskienės įmonė „Eustilija“ (toliau vadinama – Pirkėjas) planuoja įgyvendinti projektą „UAB „EUSTILIJA“
Investicijos į kovai su COVID-19 reikalingų apsauginių drabužių ir priemonių gamybą“, Nr. 03.3.1-LVPA-T-859-01-0043
(toliau – Projektas), bendrai finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir Lietuvos Respublikos lėšomis
numato įsigyti automatinę audinių klojimo mašiną.
1.2. Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Projektų administravimo ir finansavimo 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 šio konkurso sąlygomis.
1.4. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt.
1.5. Pirkimas atliekamas konkurso būdu laikantis laisvės teikti paslaugas, nediskriminavimo bei vienodo požiūrio,
skaidrumo, proporcingumo ir abipusio pripažinimo 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: Eugenija Galkauskienė, tel. nr. +37069911226, el. eugenija@introstyle.lt, Bijūnų g. 12, LT-48399, Kaunas.
1.8. Pirkimo dokumentuose pateiktos nuorodos į standartus, prekių ženklus ir/ ar technologijas yra tik
rekomendacinio pobūdžio. Standartai, prekės ženklai ir/ar technologijos gali būti pakeisti lygiaverčiais.
2. PIRKIMO OBJEKTAS
2.1. Perkama automatinė sukirpimo mašina 1 vnt. (toliau - Prekės), kurios kiekis, apimtis, reikalavimai, techniniai
ir kokybiniai parametrai ir rodikliai nustatyti pateiktoje techninėje specifikacijoje (Konkurso sąlygų 1 priedas).
Tiekėjas kartu turi suteikti visas paslaugas ir darbus tam, jog Pirkėjas galėtų tinkamai naudoti Prekes.
2.2. Pirkimas į dalis neskirstomas.
2.3. Tiekėjas turi pateikti pasiūlymą visam perkamų Prekių kiekiui.
2.4. Prekės turi būti pilnai įrengtos ne vėliau kaip per 2 (du) mėnesius nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos.
2.5. Susiklosčius nenumatytoms aplinkybėms ir Pirkėjui raštiškai pritarus šio Konkurso sąlygų 2.5. punkte nurodytų
prekių įrengimo terminas gali būti pratęstas, tačiau ne ilgiau kaip 2 mėn.
2.6. Prekių pristatymo ir sumontavimo vieta – Bijūnų g. 12, LT-48399, Kaunas.
2.7. Tiekėjas, su kuriuo bus pasirašyta pirkimo sutartis, savo lėšomis turės apdrausti turtą, sukurtą vykdant pirkimo
sutartį, visų rizikų draudimu (CAR) darbų vykdymo laikotarpiui bei įvykus draudiminiam įvykiui, dėl kurio turtas buvo
sugadintas ar sunaikintas, atlikti visus sutartyje numatytus darbus (atstatyti sugadintą ar sunaikintą turtą).

3. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI
3.1. Pirkėjas netikrina tiekėjų, dalyvaujančių pirkime, kvalifikacijos.
3.2. 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
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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).
3.3. Pirkėjas gali reikalauti, kad tiekėjas savo pasiūlyme nurodytų, kokius subrangovus ir kokiai pirkimo daliai (dalis
procentais) atlikti jis ketina pasitelkti. Jeigu yra prašoma nurodyti subrangovus, pirkėjas turi nurodyti, kokius
kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti subrangovai ir kokius kvalifikacijos reikalavimus įrodančius dokumentus turi
pateikti.
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 el. paštu, pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto asmens. Jeigu pasiūlymą pasirašo
tiekėjo įgaliotas asmuo, tuomet su pasiūlymu turi būti pateikiama ir įgaliojimo kopija. Pirkėjas užtikrina, kad
pateiktuose pasiūlymuose pateiktos kainos nebus sužinotos anksčiau nei pasiūlymų pateikimo terminas, nurodytas
Konkurso sąlygų 6.1 punkte.
4.3. Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių arba anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra
išduoti kita nei nurodyta kalba, turi būti pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą.
4.4. Pasiūlymą sudaro tiekėjo el. paštu pateiktų dokumentų kopijų visuma:
4.4.1. užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių konkurso sąlygų 2 priedą;
4.4.2. jungtinės veiklos sutartis arba tinkamai patvirtinta jos kopija, jei bendrą pasiūlymą teikia ūkio subjektų
grupė;
4.4.3. detali siūlomos įrangos techninė specifikacija, pateikiama pagal konkurso sąlygų 1 priedo „Techninė
specifikacija“ numatytus reikalavimus;
4.4.4. kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.
4.5. 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.
4.6. Tiekėjas turi pateikti pasiūlymą visam pirkimo objektui.
4.7. Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo
pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.
4.8. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2020 m. gruodžio 07 d. 16:00 val. (Lietuvos Respublikos laiku), el. paštu
eugenija@introstyle.lt. Tiekėjo prašymu Pirkėjas nedelsdamas pateikia rašytinį patvirtinimą, kad tiekėjo pasiūlymas
yra gautas, ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę.
4.9. Pirkėjas neatsako už nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. Pavėluotai
gauti pasiūlymai neperžiūrimi ir grąžinami tiekėjui registruotu laišku.
4.10. 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 nurodytus
reikalavimus, kainos sudėtines dalis, į techninės specifikacijos reikalavimus, montavimo reikalavimus ir pan. Į Prekių
kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos.
4.11. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 60 dienų. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad
pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.
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4.12. Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, pirkėjas turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki
konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą.
4.13. Pirkėjas turi teisę pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą Pirkėjas
praneša raštu visiems tiekėjams, gavusiems konkurso sąlygas bei paskelbia apie tai Europos Sąjungos struktūrinės
paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt.
4.14. Pasibaigus skelbime nurodytam pasiūlymų pateikimo terminui ir negavus nė vieno pasiūlymo, pirkimas bus
vykdomas iš naujo, vadovaujantis Taisyklių 461.1. punkte nustatyta tvarka.
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 4 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 bei paskelbia juos Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje
www.esinvesticijos.lt.
5.2. Jei pirkėjas negali pirkimo dokumentų paaiškinimų (patikslinimų) pateikti taip, kad visi tiekėjai juos gautų ne
vėliau kaip likus 2 dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, pirkėjas privalo perkelti pasiūlymų pateikimo
terminą protingumo kriterijų atitinkančiam laikui, per kurį tiekėjai, rengdami pirkimo pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į
šiuos paaiškinimus (patikslinimus).
5.3. 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. Tokie paaiškinimai (patikslinimai)
pateikiami visiems tiekėjams, kuriems yra pateikti pirkimo dokumentai.
5.4. Pirkėjas nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų.
5.5. Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas pirkėjo ir tiekėjo susirašinėjimas yra
vykdomas šiame punkte nurodytu adresu paštu, elektroniniu paštu. Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti:
Eugenija Galkauskienė, tel. nr. +37069911226, el. eugenija@introstyle.lt, Bijūnų g. 12, LT-48399, Kaunas, Lietuvos
Respublika.
6. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪRA IR PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS
6.1. Komisijos posėdžio, kuriame susipažįstama su pasiūlymais pradžia – 2020 m. gruodžio 8 d. 10:00 (Lietuvos
Respublikos laiku).
6.2. Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, tiekėjams ar jų įgaliotiems
atstovams nedalyvaujant.
6.3. Komisija nagrinėja:
6.3.1. ar tiekėjai pasiūlyme pateikė visus duomenis, dokumentus ir informaciją, apibrėžtą šiose konkurso
sąlygose ir ar pasiūlymas atitinka šiose konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus;
6.3.2. ar nebuvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos.
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6.4. Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai raštu paprašius, tiekėjai privalo per Komisijos nurodytą
terminą pateikti raštu papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės. Tačiau ji negali prašyti, siūlyti arba leisti
pakeisti pasiūlymo, pateikto konkurso metu, esmę – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo
dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkančiu pirkimo dokumentų reikalavimus. Ši nuostata
netaikoma tikrinant dalyvių kvalifikaciją.
6.5. Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, ji privalo raštu
paprašyti tiekėjų per jos nurodytą 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.
6.6. Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija turi teisę, o ketindama atmesti pasiūlymą
– privalo tiekėjo raštu paprašyti per Komisijos nurodytą terminą pateikti neįprastai mažos pasiūlymo kainos
pagrindimą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą.

7. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS
7.1.

7.2.

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 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 savo pasiūlymo;
7.1.5. tiekėjas per Pirkėjo nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų, turinčių esminę reikšmę sprendimo
dėl laimėtojo atrinkimo, ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo;
7.1.6. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Komisijos 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.visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per didelės, pirkėjui
nepriimtinos kainos, viršijančios projekto biudžete nustatytą didžiausią galimą projekto tinkamų finansuoti
išlaidų sumą;
Apie pasiūlymo atmetimą tiekėjas informuojamas per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos.

8. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
8.1.
8.2.

Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais be PVM;
Pirkėjo neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.
9. DERYBOS

9.1.

Derybos nebus vykdomos.
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10. SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO
10.1. 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.
10.2. Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas
laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių konkurso sąlygų nuostatas.
10.3. Mažiausią kainą pasiūlęs tiekėjas yra skelbiamas laimėjusiu konkursą ir jis kviečiamas sudaryti sutartį, nurodant
laiką iki kada reikia sudaryti sutartį.
10.4. Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu atsisako sudaryti pirkimo sutartį arba iki nurodyto
laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties 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.
11. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS
11.1 Pirkimo sutartis pasirašoma su laimėjusį pasiūlymą pateikusiu tiekėju šiose konkurso sąlygose nustatytomis
sąlygomis, vadovaujantis Taisyklėmis ir Civiliniu kodeksu;
11.2 Sudarant pirkimo sutartį, negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo galutinio pasiūlymo kaina ir esminės sąlygos, taip
pat pirkėjo pirkimo pradžioje nustatytos esminės pirkimo sąlygos, išskyrus šių sąlygų 8 punkte nustatyti atvejai (jei
taikoma);
11.3 Atsiskaitymas su tiekėju bus atliekamas tokia tvarka:
11.3.1. Per 5 dienas po Pirkimo sutarties sudarymo dienos Pirkėjas sumoka Tiekėjui 25 % Pirkimo sutarties kainos;
11.3.2. Prieš įrangos atkrovimą Pirkėjas sumoka Tiekėjui 65 % Pirkimo sutarties kainos;
11.3.3. Po įrangos perdavimo-priėmimo akto pasirašymo Pirkėjas sumoka Tiekėjui 10 % Pirkimo sutarties kainos.
11.4 Vykdant pirkimo sutartį, esminės pirkimo sutarties sąlygos keičiamos nebus, jeigu:
11.4.1. jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, kurios, jeigu būtų nustatytos pirkimo dokumentuose, būtų
suteikusios galimybę dalyvauti pirkimo procedūrose kitiems, nei dalyvavo, tiekėjams;
11.4.2. jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, dėl kurių, jeigu jos būtų nustatytos pirkimo dokumentuose,
laimėjusiu pasiūlymu galėtų būti pripažintas kito, nei pasirinktas, tiekėjo pasiūlymas;
11.4.3. pirkimo objektas yra pakeičiamas taip, kad į keičiamą pirkimo sutartį įtraukiamos naujos (papildomos) prekės,
paslaugos ar darbai;
11.4.4. ekonominė sutarties pusiausvyra pasikeičia asmens, su kuriuo sudaryta sutartis, naudai taip, kaip nebuvo
nustatyta pirminės sutarties sąlygose.
11.5 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.
11.6 Nurodomos kitos pirkimo sutarties sąlygos neprieštaraujančios Projekto sutarties nuostatoms ir teisės aktų
reikalavimams.
12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
12.1. Tiekėjams pasiūlymų rengimo ir dalyvavimo konkurse išlaidos neatlyginamos.
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12.2. 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. Jeigu pirkimo sąlygos ir (arba) pirkimo dokumentai skelbiami viešai
(pavyzdžiui, interneto svetainėje), ten pat skelbiamas pranešimas apie pirkimo procedūrų nutraukimą.
12.3. Informacija, pateikta pasiūlymuose, išskyrus vokų atplėšimo metu skelbiamą informaciją, tiekėjams ir
tretiesiems asmenims, išskyrus asmenis, administruojančius ir audituojančius ES struktūrinių fondų paramos
naudojimą, neskelbiami.
12.4. 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, ir
sutarties kainą.
13. PRIEDAI
13.1. Konkurso sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“;
13.2. Konkurso sąlygų 2 priedas „Pasiūlymo forma“;

7

