
              

PATVIRTINTA 

Šiaulių miesto savivaldybės socialinių 

paslaugų centro Direktorės   

2015-01-12 įsakymu Nr. 6 

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 
MAISTO PRODUKTŲ 2015  METAMS, TAIKANT MAŽOS VERTĖS 

PIRKIMUS  KONKURSO SĄLYGOS 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1.1. Socialinių paslaugų centras (toliau vadinama perkančioji organizacija), Tilžės 63B 

Šiauliai. tel./fax. 8 41 553340, numato pirkti maisto produktus (toliau prekės) 2015  metams. 

1.2. Pirkimas vykdomas vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymu, centro  direktorės 

patvirtintomis 2013 m. spalio 01 d. Nr. 28 „Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis“ ir kitais 

viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei šiomis konkurso sąlygomis. 

1.3. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio 

pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų.  

1.4. Skelbimas apie pirkimą skelbiamas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ir 

vykdomas tik CVP IS priemonėmis (elektroninis pirkimas).  

1.5. Perkančioji organizacija nereikalauja, kad tiekėjo pasiūlymas būtų pasirašytas saugiu 

elektroniniu parašu. 

1.6. Kontaktinis asmuo – Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkas Kęstutis Pauliukevičius, tel. 

8 41 553340, mob. 8 682 48933 el. paštas: k.pauliukevicius@siauliai.lt 

1.7  Perkančioji organizacija nėra PVM mokėtoja. 

2. PIRKIMO OBJEKTAS 

 
2.1. Socialinių paslaugų centras perka šiuos produktus: 
 

2.1.1 Javai, bulvės, daržovės                                                        03200000-3 

2.1.2 Gyvulinės kilmės produktai, mėsa ir mėsos gaminiai         15100000-9 

2.1.3 Sušaldyta žuvis, žuvies filė ir kiti žuvies produktai            15220000-6  

2.1.4 Vaisiai, daržovės ir panašūs produktai                                15300000-1 

2.1.5 Gyvulinis ir augalinis aliejus ir riebalai                               15400000-2 

2.1.6 Duonos gaminiai, švieži kepiniai ir pyrago gaminiai          15810000-9 

2.1.7 Pieno produktai                                                                    15500000-3 

2.1.8 Grūdų malūno produktai, krakmolas ir krakmolo gaminiai 15600000-4 

2.1.9 Įvairūs maisto produktai                                                       15800000-6 
 

2.2 Pasiūlymus pateikti pagal formą 1 priedas. 
2.3 Pirkimas neskaidomas į dalis. Pirkimo dalys nurodytos konkurso sąlygų priede Nr. 1. 

Papildomai prie grupių  gali būti perkama 10% ir nenurodytų sąraše kitų pavadinimų maisto produktų, 

susitariant su tiekėjais jau po konkurso pabaigos. 
2.4 Prekių pristatymo vieta: Stoties 9C , Šiauliai. 

            2.4.1 Prekės turi būti pristatomos nuo 8 val. iki 9 val. 
            2.4.2 Prekės pristatomos kiekvieną dieną. 

   2.5 Maisto produktai turi būti švieži ir kokybiški, atitikti higienos reikalavimus. Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymas Nr. V-964 „Dėl 

maitinimo organizavimo  tvarkos aprašo“ ir šio įsakymo  2014 m. liepos 4 d. Nr. V-769 redakcija. 

 



3. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI 

3.1. Tiekėjas pageidaujantis dalyvauti pirkime, turi atitikti šiuos minimalius 
kvalifikacijos reikalavimus ir pateikti tai įrodančius dokumentus: 

 

Eil. nr. Kvalifikaciniai reikalavimai Kvalifikacinius reikalavimus įrodantys 

dokumentai 

1. Tiekėjas ( fizinis asmuo) arba tiekėjo  

( juridinio asmens),vadovas ar ūkinės 

bendrijos tikrasis narys ( nariai), turintis  

( turintys) teisę juridinio asmens vardu 

sudaryti sandorį  ir buhalteris ( buhalteriai) 

ar  kitas ( kiti) asmuo ( asmenys) , turintis 

 ( turintys)  teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo 

apskaitos dokumentus, neturi  neišnykusio ar 

nepanaikinto teistumo ir  dėl tiekėjo 

(juridinio asmens) per 5 pastaruosius metus 

nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis 

teismo nuosprendis už dalyvavimą 

nusikalstamame susivienijime, jo 

organizavimą ar vadovavimą jam, už 

kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, 

papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar  

tikslinės paramos naudojimą ne pagal 

paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį 

sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, 

neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar 

turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar 

kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu 

būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, 

nusikalstamu būdu įsigytų pinigų ar turto 

legalizavimą . 

Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir 

ryšių departamento prie Vidaus  reikalų 

ministerijos ar valstybės įmonės  Registrų centro 

Lietuvos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas 

dokumentas,  patvirtinanti jungtinius 

kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, 

arba atitinkamos užsienio šalies institucijos 

dokumentas išduotas ne anksčiau , kaip 60 d. iki 

pasiūlymo pateikimo termino pabaigos. Jei 

dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo 

galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų 

pateikimo terminas, toks dokumentas yra 

priimtinas.  

 

2. Tiekėjas turi būti Lietuvos Respublikos 

įstatymų nustatyta tvarka registruota įmonė 

Įmonės registravimo pažymėjimo kopija, 

ūkininko ūkio registravimo pažymėjimo kopija 

3. Tiekėjas turi turėti Visuomenės sveikatos 

centro išduotą leidimą-higienos pasą 

leidžiantį užsiimti ūkine-komercine veikla: 

gaminti, auginti ir prekiauti. 

Leidimo-higienos paso verstis komercine-ūkine 

veikla kopija. 

4. Tiekėjo veiklos pobūdis turi atitikti pirkimo 

objekto specifiką 

Įmonės įstatų dalies, kurioje nurodyta veikla, 

kopija. 
5. Įmonėje turi būti pradėta diegti arba įdiegta 

RVASVT sistema 

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 

pažyma dėl RVASVT sistemos įdiegimo 

(Valstybinės maisto ir veterinarinės tarnybos 

pažymą apie tai , kad tiekėjo įmonė yra 

Valstybinės maisto ir veterinarinės tarnybos 

priežiūroje ir jo gaminama produkcija atitinka 

kokybės reikalavimus) 

6. Tiekėjas   negali       būti       bankrutavęs, 

likviduojamas, sustabdęs savo veiklą, iškelta 

bankroto byla, vykdomos neteisminės 

bankroto procedūros. 

Valstybinės įmonės registrų centro pažyma 



7. Tiekėjas turi būti atsiskaitęs su valstybės, 

savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų 

fondais 

Valstybinės mokesčių inspekcijos pažyma apie 

atsiskaitymą su valstybės, savivaldybių 

biudžetais ir valstybinės pinigų fondais (pažyma 

laikoma galiojančia, jei nuo jos išdavimo dienos 

nebus praėję daugiau kaip 30 dienų) 

8. Tiekėjas negali būti įsiskolinęs valstybinio 

socialinio draudimo fondo biudžetui 

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos 

pažymą dėl įsiskolinimo VSDF biudžetui 

(pažyma laikoma galiojančia , jei nuo jos 

išdavimo dienos nebus praėję daugiau kaip 30 

dienų) 

3.2. Viešųjų pirkimų komisija, nustačiusi, kad tiekėjas pateikė netikslius arba neišsamius 
duomenis ir, jeigu, Komisijai paprašius tiekėjas ne vėliau per 3 darbo dienas nepateikė patikslinimo, 
turi teisę atmesti šio tiekėjo pasiūlymą. 

3.3. Tiekėjo pasiūlymą turi sudaryti: 
             3.3.1 siūlomų maisto produktų kainų pasiūlymas, pagal pateiktą formą; 
             3.3.2 siūlomų maisto produktų atitikimo Lietuvos Respublikoje galiojantiems standartams bei 
kokybę įrodančių dokumentų kopijos; 
             3.3.3 tiekėjo kvalifikaciją įrodantys dokumentai; 
             3.3.4 pilnas tiekėjo tiektinų produktų asortimentas su mato vieneto kainomis. 

3.4. Pasiūlyme turi būti pateiktos pirkimo objekto dalies visų pozicijų kainų suma. 
3.5. Alternatyvių pasiūlymų pateikti negalima. 

 

 

 4. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS 

4.1. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą  visoms dalims. 
4.2. Pasiūlymas pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto asmens, turi būti užpildytas ir pateiktas 

elektroninėmis priemonėmis, nurodant perkančios organizacijos pavadinimą, adresą bei pareigas, 
vardus, pavardes, telefonų ir faksų numerius darbuotojų, kurie įgalioti palaikyti ryšius su tiekėjais ir 
gauti iš jų su pirkimų procedūromis susijusius pranešimus (1 priedas). 

4.3. Tiekėjo pasiūlymas pateikiama lietuvių kalba. 
4.4. Pasiūlymas teikiamas per CVP IS sistemą (https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt) 
4.5. Į prekės kainą įeina visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos (transportavimo, pakavimo ir 

kitos). 
4.6. Pasiūlymą pateikti iki 2015 m. sausio 19   dienos 10 val. 30 min. Vėliau gauti pasiūlymai 

neperžiūrimi. 

5. KAINODAROS TAISYKLĖS 

 
5.1. Siūlomų maisto produktų mato vieneto fiksuoti įkainiai nurodomi  eurais ( du skaičiai po 

kablelio). 
5.2. Į vieno mato (kilogramo, vnt.) kainą  eurais  turi būti įskaičiuotos produkto kainos, įskaitant 

transporto, draudimo, sandėliavimo, pridėtinės vertės mokestis ir kitas išlaidas. 

5.3. Pagrindinės apmokėjimo ir atsiskaitymo sąlygos: apmokėjimas per 60 dienų nuo sąskaitos - 

faktūros pateikimo; sutrikus valstybės biudžeto finansavimui apmokėjimo terminas gali būti pratęstas. 

5.4. Nurodytas prekių kiekis yra apytikslis. Jis gali kisti nuo įstaigos poreikio. Perkančioji 

organizacija neįsipareigoja nupirkti nurodyto prekių kiekio (kiekiai gali kisti – tiek didėti, tiek mažėti).  

 

 

6.   REIKALAVIMAI PRODUKCIJAI IR PRODUKTŲ TIEKIMUI 

6.1.Siūlomi maisto produktai turi būti gaminami Lietuvos Respublikoje įregistruotose įmonėse 
(išskyrus prekes ir produktus, kurie Lietuvoje negaminami). Jie turi būti švieži ir kokybiški, t. y. turi 
turėti visus Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų ir kokybės sąlygų reikalavimus. 

6.2. Prie produkcijos tiekimo dokumentų turi būti pateikti Valstybės maisto ir veterinarijos 
tarnybos ir kokybės pažymėjimai (arba tai žymima ant sąskaitų-faktūrų); produkcijos laikymo 



technikinės sąlygos bei realizacijos terminai. Tiekėjas atsako už tiekiamos produkcijos kokybę. 
6.3. Visi maisto produktai turi būti sufasuoti pageidaujamais kiekiais, sudėti tam skirtose dėžėse 

arba kitoje taroje ir pristatomi tiekėjo transportu. Ant produkcijos ar įpakavimų turi būti speciali 
markiruotė. 

6.4. Maisto produktų tiekimo grafikai ir asortimentas turi būti derinamas su Socialinių paslaugų 
centro paramos tarnybos valgyklos vedėja Irena Muižienę, tel.: 8 600 53857. 

 

7.  SUSIPAŽINIMO CVP IS PRIEMONĖMIS GAUTAIS PASIŪLYMAIS, PASIŪLYMŲ 

NAGRINĖJIMAS 

 

7.1. Susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais vyks viešojo pirkimo 

komisijos (toliau - Komisija) posėdyje 2015 m. sausio 19  d. 10  val. 30 min., kuriame susipažįstama 

su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais, kuriuose yra informacija apie tiekėjus, pasiūlymo 

techninis aprašymas (duomenys) ir kita tiekėjo pateikta informacija bei gautų pasiūlymų kainos. 

7.2. Susipažinimo su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais procedūra yra konfidenciali, 

Komisija CVP IS priemonėmis supažindinama su gautų pasiūlymų techniniais duomenimis ir 

informacija apie tiekėjus bei gautų pasiūlymų kainomis. Pateikiama ši informacija: 

           7.2.1. pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas; 

           7.2.2. ar pasiūlymas pateiktas perkančiosios organizacijos nurodytomis CVP IS priemonėmis; 

           7.2.4. ar nurodytas įgaliotojo asmens vardas, pavardė pareigos;  

           7.2.5. ar pekės atitinka kokybės reikalavimus;  

           7.2.6. gautų pasiūlymų kainos. 

7.3. Kai perkančioji organizacija patikrins, ar tiekėjų kvalifikacija ir pateiktų pasiūlymų  

duomenys atitinka pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus, pasiūlymų duomenų, tiekėjų 

kvalifikacijos patikrinimo ir pasiūlymų kainos įvertinimo rezultatus perkančioji organizacija praneš 

visiems tiekėjams CVP IS priemonėmis. Jei perkančioji organizacija, patikrinusi ir įvertinusi 

pasiūlymų duomenis ir informaciją apie tiekėjus, atmeta tiekėjo pasiūlymą, toks neatidarytas 

elektroninis vokas su kainos pasiūlymu paliekamas saugoti CVP IS kartu su kitais tiekėjo pateiktais 

pasiūlymo elektroniniais dokumentais. 

7.4.  Pasiūlymų nagrinėjimo,  vertinimo  ir palyginimo  procedūras  atlieka Komisija, tiekėjams 

ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant. 

 

8.   PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS, PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS 
 
8.1. Pateiktus pasiūlymus konfidencialiai nagrinėja ir vertina Komisija. Komisija tikrina 

tiekėjų pasiūlymuose pateiktų kvalifikacijos duomenų atitiktį pirkimo sąlygose nustatytiems 
minimaliems kvalifikacijos reikalavimams. Jeigu Komisija nustato, kad tiekėjo pateikti 
kvalifikacijos duomenys yra neišsamūs arba netikslūs, ji privalo CVP IS priemonėmis prašyti 
tiekėjo juos papildyti arba paaiškinti per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą. Jeigu 
perkančiosios organizacijos prašymu tiekėjas CVP IS priemonėmis nepatikslino pateiktų netikslių ir 
neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją, perkančioji organizacija atmeta tokį pasiūlymą. 

8.2. Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai CVP IS priemonėmis paprašius, 
tiekėjai privalo  per  Komisijos  nurodytą terminą pateikti  CVP IS  priemonėmis  papildomus  
paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės. 

8.3. Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo 
klaidų, ji prašo raštu tiekėjų per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines 
klaidas, nekeičiant susipažinimo su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais posėdžio metu 
paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės 
atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis. 

8.4. Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija turi teisę, o 
ketindama atmesti pasiūlymą-privalo tiekėjo CVP IS priemonėmis paprašyti per Komisijos 
nurodytą terminą pateikti neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą, įskaitant ir detalų 
kainų sudėtinių dalių pagrindimą. Perkančioji organizacija turi įvertinti riziką, ar tiekėjas, kurio 
pasiūlyme nurodyta neįprastai maža kaina, sugebės tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį, bei 
užtikrinti, kad nebūtų sudaromos sąlygos konkurencijos iškraipymui. Perkančioji organizacija, 



vertindama, ar tiekėjo pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža, palygina 
tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą su rinkoje esančiomis analogiško pirkimo objekto kainomis 
bei su kitų tiekėjų pasiūlymuose nurodytomis kainomis. Jei tiekėjas kainos nepagrindžia, jo 
pasiūlymas atmetamas.  

8.5. Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu: 
           8.5.1. tiekėjas pasiūlymą ar jo dalį pateikė ne CVP IS priemonėmis; 
           8.5.2. tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų; 
           8.5.3. tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir 
perkančiajai organizacijai prašant, nepatikslino jų CVP IS priemonėmis; 
           8.5.4. pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų ; 
           8.5.5. tiekėjas per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir 
(ar) nepaaiškino pasiūlymo; 
           8.5.6. visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per didelės, 
perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos; 
           8.5.7. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Komisijos prašymu nepateikė CVP IS 
priemonėmis kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindę neįprastai mažos kainos; 

8.6. Apie pasiūlymo atmetimą tiekėjas bus informuojamas, ne vėliau kaip per tris darbo 
dienas nuo sprendimo atmesti pasiūlymus priėmimo. 
 

9. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS, PASIŪLYMŲ EILĖ IR SPRENDIMAS DĖL 
SUTARTIES SUDARYMO 

 
9.1. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami eurais, suteikiama pirmumo 

teisė produktų tiekėjams pasiūliusiems  mažiausią kainą. 
9.2 Perkančioji organizacija įvertina pasiūlymus ir nustato pasiūlymų eilę. Šioje eilėje 

pasiūlymai surašomi kainos didėjimo tvarka, o jeigu kelių pateiktų pasiūlymų  pasiūlymo kaina yra 
vienoda, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas CVP IS 
įregistruotas anksčiausiai. Laimėjusiu pasiūlymas pripažįstamas Viešųjų pirkimų įstatymo, 
Taisyklių bei šių konkurso sąlygų nustatyta tvarka. Perkančioji organizacija, priėmusi 
sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo, apie šį sprendimą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, praneša 
kiekvienam pasiūlymą pateikusiam tiekėjui CVP IS priemonėmis. 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. Pranešime pirkimą laimėjusiam tiekėjui perkančioji organizacija nurodo laiką, iki 
kada reikia atvykti sudaryti pirkimo sutartį. Konkursą laimėjęs tiekėjas privalo pasirašyti pirkimo 
sutartį per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą. Pirkimo sutarčiai pasirašyti laikas gali 
būti nustatomas atskiru pranešimu CVP IS priemonėmis arba nurodomas pranešime apie laimėjusį 
pasiūlymą. 

9.4. Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu arba CVP IS 
priemonėmis atsisako sudaryti pirkimo sutartį, iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo 
sutarties arba raštu atsisako pirkimo sutartį sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, 
arba jei tiekėjo pateikta Tiekėjo  sąžiningumo  deklaracija  yra melaginga,  Tuo  atveju perkančioji 
organizacija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal patvirtintą 
pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį. 

10. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS 
 
 10.1 Pirkimo sutartis negali būti sudaroma, kol nesibaigė sutarties sudarymo atidėjimo 

terminas – 5 dienų laikotarpis, kuris prasideda apie sprendimą sudaryti pirkimo sutartį išsiuntimo iš 
perkančiosios organizacijos suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams dienos ir 
kuriuo metu negali būti sudaroma pirkimo sutartis. Ši nuostata netaikoma, jei pasiūlymą pateikė 
vienas tiekėjas. 

 10.2 Tiekėjas įsipareigoja laiku ir kokybiškai pristatyti prekes, o perkančioji organizacija – jas 

priimti ir per 60 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros gavimo dienos  apmokėti.  

 10.3 Sudarant pirkimo sutartį negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kaina ir 

pirkimo sąlygose bei pasiūlyme nustatytos pirkimo sąlygos. Prekių įkainis negali būti 

perskaičiuojamas dėl bendro kainų lygio kitimo. 



 10.4 Lietuvos Respublikoje pasikeitus teisės norminiams aktams, reglamentuojantiems 

mokesčių dydį arba įvedus naujus mokesčius, prekių kaina bus keičiama atitinkama dalimi, 

atsižvelgiant į jos sudėtyje esančio mokesčio dalį ar pridedant naują mokestį vadovaujantis šiomis 

nuostatomis: 

10.4.1. pasikeitus mokesčiams (pridėtinės vertės, muito, akcizo) bet kurios šalies iniciatyva 

per protingą terminą atitinkamai gali būti perskaičiuojama prekių kaina; 

10.4.2. ta pati tvarka taikoma tiek didinant kainą padidėjus mokesčiui, tiek ją mažinant, jeigu 

mokestis mažėja; 

10.4.3. kainos pasikeitimą šalys įformina sutarties šalių įgaliotų atstovų pasirašomu 

papildomu susitarimu prie sutarties. Nauja kaina įsigalioja tik pasirašius papildomą susitarimą arba 

protokolą; 

10.4.4. šalis, inicijuojanti kainos pasikeitimą, privalo pateikti tinkamus įrodymus, 

pagrindžiančius sutartyje nurodytų aplinkybių, suteikiančių teisę keisti kainą, egzistavimą . 

 10.5. Jeigu Tiekėjas po sutarties įsigaliojimo nesilaiko jos punktų  arba atsisako pateikti 

prekę/prekes, jis perkančiajai organizacijai moka  5 % delspinigių nuo nepristatytos prekės vertės už 

kiekvieną uždelstą dieną. 

 10.6. Jeigu paaiškėja, kad prekė neatitinka šių taisyklių 2.5, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 keliamų  

reikalavimų arba paaiškėja, kad Tiekėjas apie prekės atitikimą perkančiajai organizacijai nustatytiems 

reikalavimams pateikė melagingą informaciją, perkančioji organizacija  turi teisę nekokybišką prekę 

grąžinti ir sutartį nutraukti.  

  10.7. Ginčų sprendimo tvarka. Ginčai sprendžiami derybų būdu, o nepavykus taip išspręsti 

ginčo, jis bus nagrinėjamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka teisme ar 

arbitraže. 

   10.8. Perkančioji organizacija turi teisę per 5 darbo dienas nutraukti pirkimo sutartį prieš tai 

įspėdama tiekėją raštu, jeigu tiekėjas  nevykdo savo įsipareigojimų arba vykdo juos kitomis sąlygomis, 

negu buvo nurodęs savo pasiūlyme.  

   10.9 Jei perkančioji organizacija nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų, tiekėjas gali 

nutraukti sutartį prieš 30 dienų raštu pranešus apie tai perkančiajai organizacijai. Sutartis gali būti 

nutraukta abipusiu susitarimu. 

   10.10. Pirkimo sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, 

išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 

straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas 

Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Pirkimo sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties 

sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir 

nedviprasmiškai bei buvo pateiktos konkurso sąlygose. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties sąlygų 

keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant konkurso sąlygas ir pirkimo sutarties sudarymo 

metu, pirkimo sutarties šalys gali keisti tik neesmines pirkimo sutarties sąlygas. Pirkimo sutarties šalių 

valia turi būti įforminama protokolu arba papildomu susitarimu prie sutarties, pasirašomu abiejų pirkimo 

sutarties šalių, kuris tampa neatskiriama pirkimo sutarties dalimi. 

11. KITOS NUOSTATOS 
 

11.1. Perkančioji organizacija, gavusi Viešųjų pirkimų Komisijos sutikimą, bet kuriuo 
metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado 
aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. 

11.2. Tiekėjų skundai pateikiami ir nagrinėjami Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka. 
 

_______________________________ 


