UAB „Pažangios Inovacijos“, Molėtų pl. 71, LT-14259 Vilnius, Lietuva.
Tel.: 8 5 2715273, įmonės kodas: 123839717, PVM mokėtojo kodas: LT238397113,
vykdydama projektą „UAB „Pažangios Inovacijos“, „SIC veiklos ir paslaugų plėtra“
(Nr. 01.2.1-LVPA-K-857-01-0006)
SKELBIA KONKURSĄ:

Perkamos prekės /
paslaugos / darbai:

Pirkimo procedūra:

Pirkimo dokumentus
galima gauti:

Pasiūlymų pateikimo
terminas ir
adresas:

6 vnt. nešiojamų kompiuterių su programine įranga, 6
personaliniai kompiuteriai (1 vnt. simuliacijoms ir 5 vnt.
projektavimui) bei kompiuterinė darbo vieta 1 vnt.
Konkursas vykdomas vadovaujantis Projektų finansavimo ir
administravimo
taisyklėmis,
patvirtintomis
Lietuvos
Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K316.
Projektas „UAB „Pažangios Inovacijos“ SIC veiklos ir paslaugų
plėtra“ (Nr. 01.2.1-LVPA-K-857-01-0006) bendrai finansuojamas
Europos Sąjungos struktūrinės paramos (Europos regioninės
plėtros fondo) ir Lietuvos Respublikos lėšomis, pagal 2014-2020
m. veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų,
eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonę Nr.
01.2.1-LVPA-K-857 „Skaitmeninių inovacijų centrai“
Europos
Sąjungos
struktūrinės
paramos
svetainėje
www.esinvesticijos.lt, ir atsisiunčiant pagal nuorodą:
https://manuvalley.sharepoint.com/sites/GISLABPIRKIMODOKUMENTAI/_layouts/15/guestaccess.aspx?fol
derid=09bbf88888fae45dfabd485e7f5c3fa7b&authkey=AaPSnyQ
TM6I7dvEOyoz3bMA&e=ehQRB0
(arba)
Pateikiant prašymą raštu (kuriame privalo būti visi tiekėjo
rekvizitai, kad Pirkėjas galėtų pirkimo procedūrų metu teikti
paaiškinimus, patikslinimus bei kitą informaciją) nuo šio skelbimo
paskelbimo dienos iki 2021-05-06 d., 17:00 val. šiais adresais:
Molėtų pl. 71, LT-14259, Vilnius; UAB “Pažangios inovacijos“
Rolandas Lepardinas, tel. +370 687 10087 ir (arba) elektroniniu
paštu: rl@manuvalley.tech
Pasiūlymas, parengtas pagal konkurso sąlygas, turi būti pateiktas
Molėtų pl. 71, LT-14259, Vilnius; UAB “Pažangios inovacijos“ ir
(arba) elektroniniu paštu: rl@manuvalley.tech iki 2021-05-10 d.,
17:00 val.
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1. BENDROSIOS NUOSTATOS
Pažangios inovacijos, UAB (toliau vadinama – Pirkėjas) įgyvendindama projektą "SIC veiklos ir
paslaugų plėtra" (Nr. 01.2.1-LVPA-K-857-01-0006), bendrai finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių
fondų ir Lietuvos Respublikos lėšomis numato įsigyti: 6 vnt. nešiojamų kompiuterių su programine

įranga, 6 personaliniai kompiuteriai (1 vnt. simuliacijoms ir 5 vnt. projektavimui) bei
kompiuterinė darbo vieta 1 vnt.
1.1 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)
1.2 Pirkimas vykdomas vadovaujantis Taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu
(toliau – Civilinis kodeksas), kitais teisės aktais bei konkurso sąlygomis (toliau – konkurso sąlygos).
1.3 Skelbimas apie pirkimą paskelbtas Europos Sąjungos fondų investicijų svetainėje
www.esinvesticijos.lt.
1.4 Pirkimas atliekamas konkurso būdu laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio
pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų.
1.5 Konkursui neįvykus dėl to, kad nebuvo gauta nė vieno pirkėjo nustatytus reikalavimus
atitinkančio tiekėjo pasiūlymo, pirkėjas pasilieka teisę pakartotinį pirkimą vykdyti Taisyklių 461
punkte nustatyta tvarka1.
1.6 Pirkėjo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo
procedūromis susijusius pranešimus:
UAB „Pažangios Inovacijos“ direktorius Gintaras Vilda, mob. tel. +370 686 13581, el.p. , Molėtų
pl. 71, LT-14259 Vilnius.
UAB “Pažangios inovacijos“ Rolandas Lepardinas, tel. +370 687 10087 ir (arba) elektroniniu
paštu: rl@manuvalley.tech

2. PIRKIMO OBJEKTAS
2.1. Perkami 6 vnt. nešiojamų kompiuterių su programine įranga, 6 personaliniai
kompiuteriai (1 vnt. simuliacijoms ir 5 vnt. projektavimui) bei kompiuterinė darbo vieta 1 vnt., iš
viso 13 vnt. suskirstytų į 3 pirkimo objektus, kurių savybės nustatytos pateiktoje techninėje
specifikacijoje.
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 yra susiskirstytas į 3 pirkimo objektus, todėl pasiūlymas gali būti pateiktas
atskiram objektui.
2.4. Prekės turi būti pristatytos pirkėjui per 30 dienų nuo pirkimo sutarties pasirašymo dienos.
Prekių pristatymo vieta – UAB Pažangios inovacijos, Molėtų pl. 71, LT-14259 Vilnius.

Neįvykus konkursui ir dėl to vykdant pakartotinį pirkimą Taisyklių 461.1 punkto pagrindu, negali būti keičiamos esminės
pirkimo sąlygos: tiekėjų kvalifikaciniai reikalavimai, minimalūs techniniai ir (arba) funkciniai perkamų prekių, paslaugų
ir darbų reikalavimai ir (arba) norimo rezultato apibūdinimas bei tiekėjų pasiūlymų vertinimo kriterijai.
1

4

3. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI
3.1 Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus:
3.1.1. Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai
Eil. Nr.

Kvalifikacijos reikalavimai

3.1.1.1

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 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

3.1.1.2

Tiekėjas turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga
pirkimo sutarčiai įvykdyti – prekiauti techninėse
sąlygose nurodyta įranga, teikti jos aptarnavimo,
priežiūros paslaugas, vykdyti garantinį ir
pogarantinį remontą

Kvalifikacijos
reikalavimų
reikšmė
Tiekėjo,
neatitinkančio
šio reikalavimo,
pasiūlymas
atmetamas

Tiekėjo,
neatitinkančio
šio reikalavimo,
pasiūlymas
atmetamas

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 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* ir pateikiamas
laisvos formos tiekėjo raštiškas
patvirtinimas, kad jis atitinka šiame
punkte nurodytą kvalifikacijos
reikalavimą
Tokia teisė yra įtvirtinta juridinio
asmens steigimo ar kituose veiklos
dokumentuose. Pateikiamas laisvos
formos
tiekėjo
raštiškas
patvirtinimas, kad jis atitinka šiame
punkte nurodytą kvalifikacijos
reikalavimą
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3.1.2.Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai
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.

Tiekėjo įmonėje dirba ne mažiau
kaip 2 darbuotojai ir metinė
apyvarta ne mažesnė nei 300 000
EUR.

Tiekėjo, neatitinkančio šio
reikalavimo, pasiūlymas
atmetamas.

Tiekėjas per pastaruosius 3 metus
dirba pelningai.

Tiekėjo, neatitinkančio šio
reikalavimo, pasiūlymas
atmetamas.

Tiekėjas pateikia vadovo ar jo
įgalioto asmens pasirašytą laisvos
formos pažymą apie darbuotojų
skaičių ir praėjusio finansinio
laikotarpio pajamas.
Tiekėjas pateikia vadovo ar jo
įgalioto
asmens
pasirašytą
praėjusių finansinių laikotarpių
finansines ataskaitas.

Eil.
Nr.

Kvalifikacijos reikalavimai

3.1.2.1

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 0,2
pasiūlymo vertės be PVM.

3.1.2.2

3.1.2.3

* 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, 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 kartu2.
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, nustatydamas minimalius kvalifikacijos reikalavimus ūkio subjektų grupei, kuri pateiks bendrą pasiūlymą, turi
užtikrinti, kad nebūtų dirbtinai ribojama galimybė ūkio subjektų grupei dalyvauti pirkime. Projekto vykdytojas turi siekti,
kad ūkio subjektų grupės narių pajėgumai būtų sumuojami, ir tik pagrįstais atvejais gali reikalauti, kad kai kuriuos
kvalifikacijos reikalavimus atitiktų kiekvienas (ar kažkuris vienas) grupės narys.
2
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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 pateiktas iki 2021 m. gegužės mėn. 10 d. 17:00 val. šiuo adresu : Molėtų
pl. 71, LT-14259, Vilnius; UAB “Pažangios inovacijos“ ir (arba) elektroniniu paštu: rl@manuvalley.tech.
4.3 Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba.
4.4 Tiekėjas pasiūlymą privalo pateikti pagal konkurso sąlygų 2 priede pateiktą formą.
4.5 Pasiūlymą sudaro tiekėjo 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. techniniai dokumentai, patvirtinantys, kad siūlomos prekės atitinka techniniuose
reikalavimuose nustatytus parametrus;
4.5.5. 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 pirkimo objekte.
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 2021 m. gegužės mėn. 10 d. 17:00.3. (Lietuvos Respublikos
laiku) atsiuntus jį el. paštu, konkurso sąlygų 4.2 punkte nurodytu el. pašto adresu. Tiekėjo prašymu
Pirkėjas nedelsdamas pateikia rašytinį patvirtinimą, kad tiekėjo pasiūlymas yra gautas, ir nurodo
gavimo dieną, valandą ir minutę.
4.10 Pirkėjas neatsako už el. pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai
nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. Pavėluotai gauti pasiūlymai nėra vertinami ir apie tai tiekėjas
informuojamas el. paštu, kuriuo buvo siųsti dokumentai.
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, kurios
nurodytos techninėje specifikacijoje – pristatymas, pajungimas, apmokymas ir k.t.
4.12 Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei tris mėnesius nuo pasiūlymų pateikimo termino
pabaigos. 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 el. paštu visiems tiekėjams, gavusiems konkurso
sąlygas bei paskelbia apie tai Europos Sąjungos fondų investicijų svetainėje www.esinvesticijos.lt.
Pasiūlymų pateikimo terminas negali būti trumpesnis negu 7 dienos nuo pirkimo paskelbimo Europos Sąjungos fondų
investicijų svetainėje www.esinvesticijos.lt
3
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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 el. paštu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
5. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS
5.1 Pirkėjas atsako į kiekvieną Tiekėjo el. paštu atsiųstą 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 Projektų administravimo ir
finansavimo Taisyklių 458 punkte nustatyta tvarka paskelbia pakeistą kvietimą dalyvauti pirkime.
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 el. paštu. Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti
palaikyti: Rolandas Lepardinas, tel. +370 687 10087 ir (arba) elektroniniu paštu: rl@manuvalley.tech.
6. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS
6.1 Pasiūlymų vertinimo procedūra vyks 2021 m. gegužės mėn. 11 d. 10:00 val. (Lietuvos
Respublikos laiku), dalyviams nedalyvaujant.
6.2 Pirkėjas užtikrina, kad pateiktuose pasiūlymuose pateikti duomenys nebus sužinoti 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 didelis ekonominis naudingumas ir mažos kainos;
6.5 Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio tiekėjo minimalių
kvalifikacijos duomenų atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams. Jeigu tiekėjas
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 el. paštu paprašius šiuos duomenis
paaiškinti arba patikslinti, tiekėjai privalo per Komisijos nurodytą protingą terminą, kuris negali būti
trumpesnis nei 3 darbo dienos, pateikti el. paštu papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo
esmės.
6.7 Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo
klaidų, ji privalo el. paštu paprašyti tiekėjų per jos nurodytą protingą terminą ištaisyti pasiūlyme
pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant pasiūlymų vertinimo posėdžio metu paskelbtos kainos.
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Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos
sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.
6.8 Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai didelis ekonominis naudingumas ar mažos
kainos, Komisija turi teisę, o ketindama atmesti pasiūlymą – privalo tiekėjo el. paštu paprašyti per
Komisijos nurodytą protingą terminą pateikti neįprastai didelio ekonominio naudingumo ar mažos
kainos pagrindimą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą.4
6.9 Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais.
6.10 Pirkėjo neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos pasiūlymo vertinimo
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 pasiūlytas neįprastai didelis ekonominis naudingumas ar mažos kainos ir tiekėjas
Pirkėjo prašymu nepateikė raštiško ekonominio naudingumo ir kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba
kitaip nepagrindė neįprastai didelio ekonominio naudingumo ir 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
8.1 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
vienoda kaina, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kuris pirmesnis pateikė
pasiūlymą.
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.

Pirkėjas turi įvertinti riziką, ar tiekėjas, kurio pasiūlyme nurodyta neįprastai maža kaina, sugebės tinkamai įvykdyti
pirkimo sutartį, bei užtikrinti, kad nebūtų sudaromos sąlygos konkurencijos iškraipymui. Pasiūlyme nurodyta prekių,
paslaugų ar darbų neįprastai maža kaina – tai tiekėjo pasiūlyme nurodyta kaina, kuri pirkėjo vertinimu gali būti
nepakankama viešojo pirkimo–pardavimo sutarties tinkamam įvykdymui.
4
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9.3 Ekonomiškiausią pasiūlymą pateikęs tiekėjas yra skelbiamas laimėjusiu konkursą ir jis
kviečiamas sudaryti sutartį, nurodant laiką iki kada reikia sudaryti sutartį.
9.4 Apie pasiūlymų eilės ir laimėjusio pasiūlymo nustatymą ir apie sprendimą sudaryti pirkimo
sutartį, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo, el. paštu pranešama
pasiūlymus pateikusiems tiekėjams. Tiekėjams, kurių pasiūlymai neįrašyti į šią eilę, kartu su
pranešimu apie nustatytą eilę ir laimėjusį pasiūlymą, el. paštu pranešama ir apie jų pasiūlymų atmetimo
priežastis. Jei bus nuspręsta nesudaryti pirkimo sutarties, minėtame pranešime nurodomos tokio
sprendimo priežastys.
9.5 Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, el. paštu 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.
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 Sutarties formą siūlo Pardavėjas;
10.3 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);
10.4 Vykdant pirkimo sutartį, esminės pirkimo sutarties sąlygos keičiamos nebus, jeigu:
10.4.1. jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, kurios, jeigu būtų nustatytos pirkimo
dokumentuose, būtų suteikusios galimybę dalyvauti pirkimo procedūrose kitiems, nei dalyvavo,
tiekėjams;
10.4.2. jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, dėl kurių, jeigu jos būtų nustatytos pirkimo
dokumentuose, laimėjusiu pasiūlymu galėtų būti pripažintas kito, nei pasirinktas, tiekėjo pasiūlymas;
10.4.3. pirkimo objektas yra pakeičiamas taip, kad į keičiamą pirkimo sutartį įtraukiamos naujos
(papildomos) prekės, paslaugos ar darbai;
10.4.4. ekonominė sutarties pusiausvyra pasikeičia asmens, su kuriuo sudaryta sutartis, naudai
taip, kaip nebuvo nustatyta pirminės sutarties sąlygose.
10.5 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 prekių vertės.
10.6 Mokėjimo sąlygos:
10.6.1. Tiekėjas pasiūlo atsiskaitymo terminus ir dalis, kuriuos Pirkėjas gali siūlyti keisti derybų
metu.
10.6.2. Už prekes atsiskaitoma per 10 kalendorinių dienų nuo tiekėjo pateiktos PVM sąskaitosfaktūros ar išankstinės sąskaitos gavimo.
10.7 Laiku nepristačius prekių Tiekėjas privalės sumokėti 0,1% nepristatytų prekių vertės
delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną, bet ne daugiau nei 10% sutarties vertės.
10.8 Vėluojant atsiskaityti už prekes pagal sutartyje numatytus atsiskaitymo terminus, Pirkėjas
privalės sumokėti 0,1% neapmokėtos prekių vertės delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną, bet ne
daugiau nei 10% sutarties vertės.
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11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1 Tiekėjams pasiūlymų rengimo ir dalyvavimo derybose išlaidos neatlyginamos.
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 el.
paštu 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 Pirkimo sutarties projektas
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Priedas Nr. 1 Techninė specifikacija

Nešiojamojo kompiuterio atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams
Tiekėjas privalo užpildyti stulpelį „Atitikimą patvirtinanti reikšmė“, įrašant jame
siūlomos prekės konkretų parametro dydį/reikšmę, vykdomą funkciją, išpildymą ar savybę, ir
pažymint pasiūlymo puslapį ar kitokią nuorodą, kur pateiktuose prekių aprašymuose ar kitoje
techninėje dokumentacijoje yra nurodytas šis parametras, vykdoma funkcija, išpildymas ar savybė,
patvirtinantys siūlomos prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams.
Pirkimo objektas 1. (6

Eil.
Nr.

Komponento /
charakteristikos
pavadinimas

vnt. nešiojamų kompiuterių su programine įranga)
Reikalaujama charakteristika ne blogiau
kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į
standartus/ technologijas/ prekės ženklus
yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl
standartai/ technologijos/ prekės ženklai
gali būti pakeisti lygiaverčiais)

Reikalingas
kiekis
komplekte

1.

Nešiojamasis kompiuteris

Dell Latitude 5500 arba lygiavertis

1.1

Procesorius

Ne mažiau CPU i5

1.2

Dažnis

Ne mažesnis nei 1600 MHz

1.3

Ekrano dydis

15,6“

1.4

Raiška

Ne mažiau 1920x1080

1.3

Operatyvinė atmintis

Ne mažiau 8 GB

1

1.4

Kietasis diskas

SSD

1

1.5

Kietojo disko talpa

Ne mažiau 512 GB

1

1.6

Vaizdo plokštė

Ne blogiau Intel UHD 620 Graphics

1

1.7

Operacinė sistema

Windows 10 PRO arba lygiavertė operacinė
sistema

1

1.8

Pirštų anspaudų skaitymas

Taip

1

1.9

Bluetooth versija

Ne senesnė nei 5.0

1

1.10

USB jungtys

Ne mažiau 4

1

1.11

Wifi standartas

801.11ac

1

1.12

Operacinė sistema

Ne mažiau 64bit

1

1.13

WWAN

WLAN/WWAN

1

1.14

Baterijos talpa

Ne mažiau kaip 68Wh

1

1.15

Garantija

Ne trumpesnė nei 36 mėnesiai

1.16

Baterijos garantija

Ne trumpesnė nei 12 mėnesių

6 vnt
1

1

Atitikimą
patvirtinant
i reikšmė
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Pirkimo objektas 2. (

Eil. Nr.

1.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Komponento /
charakteristikos
pavadinimas
Nešiojamasis kompiuteris
su papildomu monitoriumi
ir pele

Procesorius (CPU)

Ekranas

Operatyvioji atmintis
(RAM), MB

Video adapteris

Standusis diskas

1.6

Audio adapteris

1.7

Bevielio ryšio
technologijos

1.8

Tinklo adapteris

1.9

Laisvi integruoti prievadai

kompiuterinė darbo vieta 1 vnt)
Reikalaujama charakteristika ne blogiau
kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į
Reikalingas Atitikimą
standartus/ technologijas/ prekės ženklus
kiekis
patvirtinanti
yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl
komplekte
reikšmė
standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali
būti pakeisti lygiaverčiais)
1 vnt.
Nešiojamo kompiuterio procesorius I9, ne
mažiau kaip 8 branduolių, našumo indeksas ne
mažesnis už: PassMark - CPU Mark >= 16 050,
rezultatai (siūlomi našumo indeksai) turi būti
publikuojami
www
puslapyje
www.cpubenchmark.net
Būtina
nurodyti
procesoriaus
gamintoją,
pavadinimą.
Procesoriaus sparta negali būti dirbtinai
padidinta.
Matinis paviršius, ne mažiau kaip 15" ne
daugiau, kaip 15,6“ įstrižainė, ne mažiau nei 220
nit, ryškumas, ne mažiau FHD (1920x1080)
raiška, LED apšvietimas. Integruota HD web
kamera.
Ne mažiau 16GB DDR4 2933MHz dažnio
atminties. Maksimali atminties talpa ne mažiau
128 GB. Turi būti ne mažiau nei du laisvi
atminties lizdai.
Diskreti vaizdo plokštė, ne mažiau 4096 MB
GDDR6 tipo, DX12 palaikymas, našumo
indeksas ne mažesnis už: PassMark – G3D
Mark>= 6995, rezultatai (siūlomi našumo
indeksai)
turi
būti
publikuojami
www.videocardbenchmark.net
Ne mažiau 512 GB SSD NVMe PCIe 3.0 x4
arba lygiavertis.

1

Integruotas, garso įrenginys.
Integruotas tinklo adapteris, palaikantis Wi-Fi 6
(WiFi 802.11ax) su MIMO technologija, turintis
integruotas į korpusą antenas, Integruotas
Bluetooth 5.0 adapteris.
Integruotas 10/100/1000 Mbps.
Nemažiau, kaip:
pirštų antspaudų skaitytuvas (FingerPrint)
AC adapterio prievadas,

1

SD kortelių skaitytuvas,

1

USB 3.2 Gen 1 A-tipo su PowerShare funkcija

2

USB 3.2 Gen 2 Thunderbolt™ 3.0 C-tipo
Mini DP 1.4,

2

HDMI 2.0

1

RJ 45,

1

Prievadas ausinėms bei mikrofonui

1

1

1

1

1

1

1
1
1

1
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1.10

Valdymas

1.11

Klaviatūra

1.12

Darbo laikas ir baterija

1.13

Operacinė sistema

1.14

Kompiuterio svoris

1.15

Korpuso ypatybės

1.16

Duomenų saugumas

1.17

Sertifikavimo reikalavimai

1.18

Tvarkyklės

1.19

Garantinis laikotarpis

1.20

1.21

27” LED monitorius

Bevielė lazerinė pelė

SmartCard kortelių skaitytuvas

1

Sensorinis (touchpad) su 3 fiziniais mygtukais .
Integruota į korpusą, pilno dydžio su atskirta
skaičių klaviatūra, atspari apliejimui su vidiniu
pašvietimu.
baterija ne mažiau kaip 90 Wh . Baterija bei
kroviklis turi palaikyti greito krovimo funkciją.
Nešiojamas kompiuteris pilnai suderinamas
Microsoft Windows 10 Professional arba
lygiaverte operacine sistema.
Standartines komplektacijos ir su standartine
baterija ne daugiau kaip 3 kg.
Korpusas iš ne blogiau kaip aliuminio/magnio
lydinių
Aktyvi disko apsauga. Turi būti TPM 2.0
standartus atitinkanti duomenų apsaugos
mikroschema.
Kompiuteris turi būti sertifikuoti darbui su MS
Windows 10 operacine sistema.
Pirkėjas turi turėti galimybę atsisiųsti
tvarkykles kompiuterinei įrangai.
Visoms siūlomoms prekėms turi būti suteikiama
gamintojo garantinė priežiūra darbo vietoje
(“on-site”), kurios laikotarpis ne mažesnis kaip
36 mėnesiai (baterijai-12 mėn.). Garantinės
priežiūros laikotarpiu gamintojo garantuojamas
nemokamas dalių tiekimas ir nemokami
remonto darbai. Tiekėjas turi pateikti nuorodą į
gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina
produkto kodo ir serijinio numerio pagalba
patikrinti
suteiktą
gamintojo
garantiją
internetiniame puslapyje. Patekti autorizuoto
techninio centro kontaktus.
Monitorius ne blogiau kaip: lenktas (1000R)
ekranas 27" (16:9), LED; tikroji skiriamoji geba
ne mažiau 1920x1080 prie 75Hz; kontrastas
tipinis ne mažiau 3000:1; šviesumas ne mažiau
250 cd/m2; reagavimo laikas ne didesnis kaip
4(GTG); Adobe RGB spalvos 0,884 ; stebėjimo
kampai ne mažiau H178°/V178°; jungtys: VGA,
DP1.2, HDMI1.4, garso įvestis, garso išvestis,
integruoti audio garsiakalbiai; kabeliai: HDMI,
elektros srovės maitinimo; elektros srovės
sunaudojimas ne daugiau kaip 34W;
reguliuojamas pasvirimo kampas.
Judėjimo detekcijos technologija – lazeris.
Unifikuojantis imtuvas, skirtas prijungti daugiau
nei 1 suderinamą prietaisą.
Ne mažesnis nei 3 metų baterijos veikimo laikas.
Itin greitas slinkties ratukas.
Programuojami pelės mygtukai.
Judėjimo rezoliucija ne mažiau nei 1000 dpi.
Belaidžio ryšio atstumas ne mažiau nei 10 m.

1
1

1
1

1

1
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Pirkimo objektas 3. (6

personaliniai kompiuteriai (1 vnt. simuliacijoms ir 5 vnt.

projektavimui))

Eil. Nr.

Komponento /
charakteristikos
pavadinimas

Reikalaujama charakteristika ne blogiau
kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į
standartus/ technologijas/ prekės ženklus
yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl
standartai/ technologijos/ prekės ženklai
gali būti pakeisti lygiaverčiais)

Reikaling
as kiekis
komplekte

1.

Stacionarus kompiuteris

Projektavimas I

1.1

Procesorius

Intel Core I9 arba lygiavertis, ne mažiau 8
branduolių , ne mažiau nei QPI 8.0 GT/s ,
Cache 16MB

1.2

Dažnis

Ne mažesnis nei 3100 MHz

1.3

Ekrano dydis

27“

1.4

Raiška

Ne mažesnė nei 2560x1440

1.3

Operatyvinė atmintis

Ne mažesnė nei 32 Gb 3200 MHz

1.4

Kietasis diskas

GIGABYTE
lygiavertis

1.5

Kietojo disko talpa

Parametrai ne mažesni nei - 1TB Rašymo
greitis 4400 MBytes/sec | Skaitymo greitis
5000 MBytes/sec

1.6

Vaizdo plokštė

NVIDIA Quadro RTX 4000 arba lygiavertė

1

1.7

Operacinė sistema

Windows 10 home arba lygiavertė operacinė
sistema

1

Reikalaujama parametro ar funkcijos
reikšmė, išpildymas ar savybė (neblogesnė
arba lygiavertė)

Reikalingas
kiekis
komplekte

Eil.
Nr.

Įrenginio reikalaujamas
parametras, funkcijos,
išpildymas ar savybė

Atitikimą
patvirtinanti
reikšmė

5 vnt.

1

1

series

AORUS

1
M.2

arba

1.

Stacionarus kompiuteris

Projektavimas II

1.1

Procesorius

Intel Core I9 arba lygiavertis, ne mažiau 8
branduolių, ne mažiau nei QPI 8.0 GT/s |
Cache 16MB

1.2

Dažnis

Ne mažesnis nei 3100 MHz

1.3

Ekrano dydis

27“

1.4

Raiška

Ne mažesnė nei 2560x1440

1.3

Operatyvinė atmintis

Ne mažesnė nei 32 Gb 3200 MHz

1.4

Kietasis diskas

GIGABYTE
lygiavertis

1

1 vnt.

1

1

series

AORUS

1
M.2

arba

1

Atitikimą
patvirtinant
i reikšmė
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Eil.
Nr.

Įrenginio reikalaujamas
parametras, funkcijos,
išpildymas ar savybė

Reikalaujama parametro ar funkcijos
reikšmė, išpildymas ar savybė (neblogesnė
arba lygiavertė)

Reikalingas
kiekis
komplekte

1.5

Kietojo disko talpa

Parametrai ne mažesni nei - 1TB Rašymo
greitis 4400 MBytes/sec | Skaitymo greitis
5000 MBytes/sec

1.6

Vaizdo plokštė

NVIDIA Quadro RTX 5000 arba lygiavertė

1

1.7

Operacinė sistema

Windows 10 home arba lygiavertė operacinė
sistema

1

Atitikimą
patvirtinant
i reikšmė
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Priedas Nr. 2 Pasiūlymo forma

PASIŪLYMAS
DĖL: 6 vnt. nešiojamų kompiuterių su programine įranga, 6 personaliniai kompiuteriai (1 vnt.
simuliacijoms ir 5 vnt. projektavimui) bei kompiuterinė darbo vieta 1 vnt.
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- - .
data
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 2021-04-30.
2) konkurso sąlygose;
3) pirkimo dokumentų prieduose.
Mes siūlome šias prekes:
Eil.
Nr.

Prekių/paslaugų/dar
bų pavadinimas

Kiekis

15

2
Pirkimo objektas 1.
(6 vnt. nešiojamų

3

4

6

Vnt.

1

Vnt.

1

Mato
vnt.

kompiuterių su
programine
įranga)
2

Pirkimo objektas 2.
( kompiuterinė

darbo vieta 1 vnt)
5

Lentelės 1– 4 stulpelius užpildo pirkėjas

Vieneto
kaina,
Eur (be
PVM)
5

Vieneto
kaina,
Eur (su
PVM)
6

Kaina, Eur
(be PVM)

Kaina, Eur
(su PVM)

7

8

17
Eil.
Nr.

Prekių/paslaugų/dar
bų pavadinimas

Kiekis

15

2

3

4

Pirkimo objektas 3.
(6 personaliniai

1
(5+1)

Kompl.

3

Mato
vnt.

Vieneto
kaina,
Eur (be
PVM)
5

Vieneto
kaina,
Eur (su
PVM)
6

Kaina, Eur
(be PVM)

Kaina, Eur
(su PVM)

7

8

kompiuteriai (1
vnt. simuliacijoms
ir 5 vnt.
projektavimui))
IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina)

Siūlomos prekės / paslaugos / darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus
reikalavimus ir jų savybės tokios:
Eil.Nr.
16

Prekių / paslaugų / darbų techniniai rodikliai
2

Rodiklių reikšmės
3

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Eil.
Nr.

Pateiktų dokumentų pavadinimas

Dokumento puslapių
skaičius

Sutarties įvykdymo užtikrinimui pateiksime:7
Tiekėjas nurodo užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus ir garantą ar laiduotoją

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.

Lentelės 1 – 2 stulpelius užpildo pirkėjas
Jei pirkimo sąlygose ir/ar sutarties projekte reikalaujama pateikti sutarties įvykdymo užtikrinimą. Jei nereikalaujama –
šią lentelę panaikinti.
6
7

18
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
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Priedas Nr. 3 Pirkimo sutarties projektas

PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr.
Xxxx, Vilnius
UAB „Pažangios inovacijos“ , įmonės kodas 123839717,, buveinės adresas Molėtų pl. 71, 14259
Vilnius, Lietuva, Lietuvos Respublika, atstovaujama direktoriaus Gintaro Vildos, veikiančio pagal
įmonės įstatus (toliau vadinama Pirkėju),
ir
UAB „xxxxx“, įmonės kodas xxxxx, buveinės adresas xxxxx, atstovaujama direktoriaus xxxxx,
veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau vadinama Pardavėju), toliau Pirkėjas ir Pardavėjas
vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai Šalimi, sudarė šią sutartį (toliau vadinama Sutartimi):
1. SUTARTIES DALYKAS
1.1. Pirkėjas perka, o Pardavėjas parduoda pirkimo konkurse numatytomis sąlygomis: (nurodomos
pirkimo objekte aprašyta įranga), pagal numatytą specifikaciją (toliau vadinama Įranga). Prekės
pateikiamos pagal prie Sutarties pridedamą techninę specifikaciją (konkurso sąlygų 1 priedas) ir
Pardavėjo pasiūlymą (konkurso sąlygų 2 priedas).

2. KAINA IR SUTARTIES SUMA
2.1. Įrangos kaina yra fiksuota ir negali būti keičiama.
2.2. Bendra šios sutarties suma yra xxxx suma su PVM sudaro xxxx (xxxxx EUR, 00 ct).
2.3. Bendra šios sutarties suma apima:
- Įrangos kainą, pristatymą į vietą;
- Tech. dokumentacija/ ekspl., valdymo instrukcija ir kt. būtini priedai.
2.4. Į sutarties sumą įeina Įrangos transportavimo kaštai iš Pardavėjo bazės, taip pat Įrangos draudimo
išlaidos iki pristatymo vietos.
3. TIEKIMO TERMINAI IR DATA
3.1. Prekių pristatymo vieta – UAB „Pažangios inovacijos“ Molėtų p. 71, LT-14259 Vilnius.
3.2. Prekės turi būti pristatytos per 30 dienų nuo pirkimo sutarties pasirašymo dienos. Terminas gali
būti pratęstas iki 3 mėn. raštišku susitarimu.
3.2. Įranga turi būti pristatyta Pirkėjui numatytu adresu.
3.2. Tiekimo data laikoma įrenginių pristatymo Pirkėjui data.
4. APMOKĖJIMO SĄLYGOS
4.1. Apmokėjimas už Įrangą, parduotą pagal šią Sutartį, vykdoma eurais tokiu būdu:
4.1.1. 100 % nuo - mokėjimas po įrangos pristatymo per 10 darbo dienų.
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5. KOKYBĖ
5.1. Įrenginių kokybė turi atitikti gamyklos - gamintojos technines sąlygas ir turi būti patvirtinta
garantiniu raštu.
6. PRETENZIJOS
6.1. Pretenzijos gali būti pareikštos dėl teikiamos įrangos kokybės, jeigu tai neatitinka Konkurso
sąlygų ir šios Sutarties sąlygų.
6.2. Pretenzijos dėl kokybės gali būti pareikštos per 4 mėnesius po Įrangos pateikimo Pirkėjui.
6.3. Pretenzijos pateikiamos registruotu laišku, pridedant būtinus dokumentus, patvirtinančius
pretenzijas (pav. kompetentingos neutralios organizacijos aktus).
6.4. Delspinigiai už Įrangos nepateikimą iki sutartyje numatyto termino yra 0,1 proc. nuo šios Sutarties
sumos už kiekvieną pavėluotą dieną, bet ne didesni nei 10% sutarties vertės.
6.5. Delspinigiai už pavėluotą Įrangos apmokėjimą yra 0,1 proc. nuo laiku nesumokėtos sumos už
kiekvieną pavėluotą dieną.
6.6. Bendras delspinigių dydis negali viršyti 10 proc. šios Sutarties sumos.
7. KOKYBĖS GARANTIJA
7.1. Pardavėjo garantija galioja ne mažiau kaip yra numatyta techninėje specifikacijoje nuo Įrenginių
pristatymo datos. Pirkėjas turi raštu informuoti Pardavėją apie bet kokius atsiradusius gedimus.
7.2.Pardavėjas garantuoja:
7.2.1 Įrangos pristatymą į vietą;
8. FORCE MAJEURE APLINKYBĖS
8.1. Šalys neatsako už savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį nevykdymą ar netinkamą vykdymą, jei
tokio nevykdymo ar netinkamo vykdymo priežastis buvo nenugalima jėga. Nenugalima jėga yra
suprantama taip, kaip ją apibrėžia Lietuvos Respublikos teisės aktai.
8.2. Sutarties Šalis, kuri dėl nenugalimos jėgos aplinkybės negali vykdyti savo įsipareigojimų pagal
šią Sutartį, privalo kiek įmanoma greičiau raštu pranešti apie tai kitai Šaliai ir rūpintis, jog pranešime
nurodyti faktai ir aplinkybės būtų patvirtintos kompetentingų valstybės institucijų.
8.3. Pasibaigus nenugalimos jėgos aplinkybėms Šalys tęsia savo įsipareigojimų vykdymą pagal šią
Sutartį. Nenugalimos jėgos aplinkybėms užsitęsus ilgiau nei dvi savaites mėnesį, bet kuri Šalis turi
teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, pranešdama raštu apie tai kitai Šaliai.
9. TECHNINĖ DOKUMENTACIJA
9.1. Įrangos techninė dokumentacija, eksploatacinės instrukcijos turi būti pateiktos lietuvių arba anglų
kalba.
10. KITOS SĄLYGOS
10.1. Atsiradus nenumatytoms aplinkybėms dėl kurių Tiekėjas negali pristatyti pirkimo sutartyje
numatytos Įrangos, Tiekėjas gali siūlyti naują Įrangą, kurios savybės neprastesnės nei pagal sutartį
numatyta tiekti Įranga, kurios techninė specifikacija atitinka Pirkėjo keliamus reikalavimus, nekeičiant
sutarties kainos.
10.2. Atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, dėl kurių įranga negali būti pristatyta Sutartyje
numatytais terminais, Šalys privalo tokį keitimą įforminti šaliu susitarimu. Toks pakeitimas turi būti
pasirašytas abiejų Šalių, kuriame nurodomos aplinkybės dėl kurių Įranga nebuvo pristatyta laiku ir
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Įrangos pristatymo data. Šalių susitarimu įforminus pakeitimą dėl Įrangos pristatymo termino
nukėlimo, Sutarties 6.4. punkte numatyti delspinigiai nėra skaičiuojami.
10.3. Visi šios Sutarties pakeitimai ir papildymai galioja tik tada, kai jie įforminti raštu ir pasirašyti
abiejų Šalių. Nei viena iš Šalių neturi teisės perduoti įsipareigojimų pagal šią Sutartį trečiam asmeniui,
jei dėl to nėra raštiško kitos Šalies sutikimo.
10.4. Šalių ginčai, iškilę vykdant šią Sutartį, sprendžiami derybų keliu. Nepavykus ginčo išspręsti gera
valia per vieną mėnesį nuo pirmo pranešimo dėl ginčo dalyko išsiuntimo dienos, ginčai perduodami
spręsti teismui pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
10.5. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško šioje Sutartyje numatytų
įsipareigojimų įvykdymo.
10.6. Šios sutarties priedai yra neatskiriama šios sutarties dalis:
10.6.1. Pirkimo konkurso sąlygos;
10.6.1. Pirkimo komnkurso techninė specifikacija (konkurso sąlygų 1 priedas).
10.6.2. Pirkimo konkurso pasiūlymas (konkurso sąlygų 2 priedas).
10.7. Visą informaciją, kurią Šalys gauna vykdydamos šią Sutartį, jos įsipareigoja laikyti
konfidencialia ir neatskleisti jos jokioms trečiosioms šalims, išskyrus atvejus, kai tai numatyta
Sutartyje ar susijusiuose įstatymuose.
10.8. Sutartis sudaryta lietuvių kalba dviem egzemplioriais - po vieną kiekvienai Šaliai. Kiekvienas
egzempliorius turi vienodą juridinę galią. Kilus nesutarimams dėl Sutarties teksto aiškinimo,
vadovaujamasi Sutarties tekstu lietuvių kalba.
11. ŠALIŲ REKVIZITAI
Pirkėjas:
UAB „Pažangios inovacijos“
Molėtų p. 71, LT-14259 Vilnius
Įmonės kodas: 123839717
PVM mokėtojo kodas: LT238397113
Banko sąskaita:
Nr. LT387044000054622639
AB SEB bankas bankas
Banko kodas: 70440
Tel. +37068613581
El. paštas: info@manuvalley.tech
IBAN kodas - LT387044000054622639
SWIFT kodas – CBVILT2X
Direktorius
Gintaras Vilda
_______________________________
A.V.

Pardavėjas:

Direktorius
____________________________
A.V.

