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1.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. UAB „Elektrinio transporto sistemos“ (toliau vadinama – Pirkėjas), įgyvendindama projektą „Elektrinio miesto transporto
kūrimo laboratorijos įrengimas, modulinio elektrinio miesto autobuso prototipo sukūrimas ir bandomosios partijos gamyba“ (Nr.
J05-LVPA-K-03-0058), bendrai finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos lėšomis numato įsigyti
Laboratorijos adresu Kretainio g. 6, Klaipėdoje rangos darbus.
1.2. Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Projektų finansavimo ir administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos
Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 (toliau – Taisyklės).
1.3. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais teisės
aktais bei konkurso sąlygomis.
1.4. Apie šį pirkimą paskelbta Europos Sąjungos fondų investicijų svetainėje www.esinvesticijos.lt. 2019m. kovo mėn. 29 d.
1.5. Pirkimas atliekamas konkurso būdu laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo,
skaidrumo principų.
1.6. Konkursui neįvykus dėl to, kad nebuvo gauta nė vieno Pirkėjo nustatytus reikalavimus atitinkančio tiekėjo pasiūlymo, Pirkėjas
pasilieka teisę pakartotinį pirkimą vykdyti Taisyklių 461 punkte nustatyta tvarka.
1.7. Pirkėjo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus:
inžinierius Vidmantas Kniūkšta, tel. 8 687 81120, el. p. vkn@dancerbus.com.
2.

PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Perkami Laboratorijos adresu Kretainio g. 6, Klaipėdoje rangos darbai, kurių reikalavimai/savybės pateikti priede Nr.1. Visus
darbus privaloma atlikti pagal UAB “Kita kryptis” parengtą techninį projektą „Eksperimentinės elektrinio autobuso gamybos
laboratorijos Kretainio g. 6, Klaipėdoje statybos projektas“ Nr.201/15. Dėl didelės apimties techninis projektas potencialiems
tiekėjams bus įteikiamas asmeniškai adresu Pramonės g. 21, LT-94103 Klaipėda, 2a., darbo dienomis 8:00 – 17:00 laiku.
2.2. Šis pirkimas į dalis neskirstomas, todėl pasiūlymas turi būti pateiktas visam nurodytam darbų kiekiui.
2.3. Darbai pilnai turi būti atlikti per 9 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo, iš jų 8 mėnesiai skiriama statybos darbų atlikimui ir 1
mėnuo statybos užbaigimo akto sudarymui ir išdavimui.
2.4. Darbų atlikimo vieta – Kretainio g. 6, Klaipėda.
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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

Kvalifikacijos
reikalavimų
reikšmė

Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai

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

Tiekėjo,
neatitinkančio
šio reikalavimo,
pasiūlymas
atmetamas

Tiekėjo deklaracija (priedas Nr. 3), patvirtinanti, kad
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. Tiekėjui
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 vykdomą veiklą įregistravęs teisės aktų
nustatyta tvarka.

Tiekėjo,
neatitinkančio
šio reikalavimo,
pasiūlymas
atmetamas

3.1.1.3

Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su
mokesčių mokėjimu, įskaitant socialinio draudimo
įmokas.

Tiekėjo,
neatitinkančio
šio reikalavimo,
pasiūlymas
atmetamas

3.1.1.4

Tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ir
ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintys
teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir
buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo
(asmenys), turintis (-ys) teisę surašyti ir pasirašyti
tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio
ar nepanaikinto teistumo ir dėl tiekėjo (juridinio
asmens) per pastaruosius 5 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 įgytų
pinigų ir turto legalizavimą, arba dėl kitų valstybių
tiekėjų nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis

Tiekėjo,
neatitinkančio
šio reikalavimo,
pasiūlymas
atmetamas

Valstybės įmonės Registrų centro išduota Lietuvos
Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo
kopija ar kiti dokumentai, patvirtinantys Tiekėjo
vykdomos veiklos įregistravimą teisės aktų nustatyta
tvarka arba atitinkamos užsienio šalies institucijos
(profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų
institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje,
kurioje Tiekėjas registruotas) išduotas dokumentas ar
priesaikos deklaracija, liudijanti Tiekėjo vykdomos
veiklos įregistravimą teisės aktų nustatyta tvarka.
Pateikiama tinkamai patvirtinta dokumento kopija*
Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotas dokumentas
arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas
dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų
institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos
užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne
anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino
pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo
galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo
terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra
priimtinas.
Išrašai iš teismų sprendimų, jei tokie yra, ar Informatikos
ir ryšių departamento prie LR VRM išduota pažyma, ar
Valstybės įmonės Registrų centro LR Vyriausybės
nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis
jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus
duomenis, ar jiems tolygu šalies, kurioje registruotas
tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos
teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotas
dokumentas, liudijantis, kad nėra nurodytų pažeidimų.
Jei tiekėjui buhalterinės apskaitos paslaugas teikia kitas
juridinis vienetas, tiekėjas turi pateikti dokumentus dėl
buhalterinę apskaitą tvarkančio juridinio asmens
darbuotojų, kurie surašo ir turi teisę pasirašyti tiekėjo
apskaitos dokumentus, teistumo. Nurodytas
dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau, kaip 60 dienų
iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
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Eil. Nr.

3.1.1.5

Kvalifikacijos reikalavimai
teismo nuosprendis už 2004 03 31 Europos
parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl
viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių
sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje
išvardintuose ES teisės aktuose apibrėžtus
nusikaltimus.
Tiekėjas privalo būti įdiegęs ir dirbti pagal kokybės
vadybos sistemos ISO 9001 (arba lygiaverčio)
standarto reikalavimus.

3.1.1.6

Tiekėjas privalo būti įdiegęs ir dirbti pagal
aplinkosaugos vadybos sistemos ISO 14001 (arba
lygiaverčio) standarto reikalavimus.

3.1.1.7

Tiekėjas yra įdiegęs ir dirba pagal tarptautinę
sertifikuota darbuotojų saugos ir sveikatos valdymo
sistemą OHSAS 18001 (arba lygiavertę) (sritis –
statybos darbai).

Kvalifikacijos
reikalavimų
reikšmė

Tiekėjo,
neatitinkančio
šio reikalavimo,
pasiūlymas
atmetamas
Tiekėjo,
neatitinkančio
šio reikalavimo,
pasiūlymas
atmetamas
Tiekėjo,
neatitinkančio
šio reikalavimo,
pasiūlymas
atmetamas

Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai

Kokybės vadybos sistemos ISO 9001 (arba lygiaverčio)
standarto sertifikato patvirtinta kopija*

Aplinkosaugos sistemos vadybos ISO 14001 standarto
(arba lygiaverčio) sertifikato patvirtinta kopija*

Tinkamai patvirtinta darbuotojų saugos ir sveikatos
valdymo sistemos OHSAS 18001 (arba lygiavertė) (sritis –
statybos darbai)

3.1.2.

Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai
Kvalifikacijos
Eil.
Kvalifikacijos reikalavimai
reikalavimų
Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai
Nr.
reikšmė

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 0,7 pasiūlymo vertės be PVM.

Tiekėjo,
neatitinkančio
šio reikalavimo,
pasiūlymas
atmetamas

3.1.2.2

Tiekėjo paskutiniųjų 3 finansinių metų, t.y. 2016,
2017, 2018 arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo
dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3
finansinius metus) kiekvienų metų grynojo pelno
reikšmė yra teigiama.
Tiekėjo paskutinių metų bendrojo mokumo
koeficientas (bendrojo mokumo koeficientas
išreiškiamas kaip nuosavo kapitalo santykis su
mokėtinomis sumomis ir įsipareigojimais) ne
mažesnis, kaip 0,5.
Tiekėjas turi teisę būti ypatingo statinio statybos
darbų rangovu ir turi teisę atlikti visus ypatingo
statinio (statinių grupė: negyvenamieji pastatai;
darbų sritys – pagal techninį projektą) statybos
darbus, reikalingus sutarčiai įvykdyti.
Tiekėjas pirkimo sutarties vykdymui turi paskirti
statinio statybos vadovą ir specialiųjų statybos
darbų vadovus, turinčius teisę eiti šias pareigas
pagal STR 1.02.06:2012 (reikalavimą gali atitikti
vienas specialistas ar specialistų grupė);
- Tiekėjas privalo turėti ne mažiau kaip 1 ypatingo
statinio statybos vadovą, turintį teisę eiti tokias
pareigas vadovaujantis statybos techniniu
reglamentu STR 1.02.06:2012 ir turintį ne mažesnę
kaip 3 m. profesinę patirtį.
-Tiekėjas privalo turėti ne mažiau kaip 1 atestuotą
ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovą,
turintį ne mažesnę kaip 3 metų profesinę patirtį

Tiekėjo,
neatitinkančio
šio reikalavimo,
pasiūlymas
atmetamas
Tiekėjo,
neatitinkančio
šio reikalavimo,
pasiūlymas
atmetamas
Tiekėjo,
neatitinkančio
šio reikalavimo,
pasiūlymas
atmetamas
Tiekėjo,
neatitinkančio
šio reikalavimo,
pasiūlymas
atmetamas

3.1.2.3

3.1.2.4

3.1.2.5

Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pasirašyta (-as)
įvykdytos (-ų) ar vykdomos (-ų) sutarties (-čių) sąrašas,
nurodant:
- užsakovą;
- sutarties vertę/įvykdytos sutarties dalies vertę;
- sudarymo ir/arba įvykdymo datas;
- kontaktinį asmenį.
Tiekėjo paskutinių 3 finansinių metų pelno (nuostolių)
ataskaitų tinkamai patvirtintos kopijos (jei tiekėjas
įregistruotas vėliau, jis pateikia duomenis nuo savo
įregistravimo dienos)
Tiekėjo paskutinių metų finansinės atskaitomybės
dokumentai. Pateikiama tinkamai patvirtinta kopija.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ar valstybės
įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo centro
išduoto atestato arba Teisės pripažinimo pažymos
tinkamai patvirtinta kopija.
Pateikiamas specialistų sąrašas ir kiekvieno specialisto
kvalifikaciją įrodantys dokumentai:
1. Statybos vadovo kvalifikacijai įrodyti pateikiama:
1.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ir/ar
valstybės įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo
centro, ir/ar kitos atsakingos institucijos išduotas
atestatas arba teisės pripažinimo dokumentas.
1.2. Specialistų gyvenimo aprašymas.
Pateikiamos dokumentų kopijos.
Pastaba: tas pats specialistas gali būti siūlomas kelioms
arba visoms pareigoms, jeigu turi atitinkamą kvalifikaciją
ir patirtį.
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Eil.
Nr.

Kvalifikacijos reikalavimai

Kvalifikacijos
reikalavimų
reikšmė

Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai

statybos srityje, darbų srityse – pagal techninį
projektą.

* 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 sąlygose 3.1.1.1-3.1.1.4 punktuose nustatytus kvalifikacijos
reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai, o 3.1.1.5 – 3.1.1.7 ir
3.1.2.1 – 3.1.2.5 punktuose nustatytus reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus bent vienas ūkio subjektų grupės
narys.
3.3. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą informaciją, kurią pirkėjas gali
įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.
3.4. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį arba tinkamai patvirtintą jos kopiją.
Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su Pirkėju sudaryti
pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti
solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių Pirkėjui nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti
numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo Pirkėjas turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais
klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją, kuriam partneriui suteikti įgaliojimai pateikti pasiūlymą, jį
pasirašyti, sudaryti sutartį).
3.5. Tiekėjas privalo pasiūlyme nurodyti numatomus pasitelkti subrangovus bei numatomus jiems pavesti darbus. Tiekėjas privalo
pateikti 3.1.1.1-3.1.1.4 punktuose nurodytus subrangovų kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus. Subrangovas privalo turėti
teisę vykdyti numatomus pavesti darbus ir privalo pateikti tai įrodančius dokumentus.
4.

PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

4.1. Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra
teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.
4.2. Pasiūlymas turi būti pateikiamas raštu, pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto asmens.
4.3. Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba.
4.4. Tiekėjas pasiūlymą privalo pateikti pagal konkurso sąlygų priede Nr.2 pateiktą formą. Pasiūlymas teikiamas užklijuotame
voke. Visi pasiūlymo lapai turi būti susiūti, sunumeruoti ir paskutinio lapo antroje pusėje patvirtinti tiekėjo ar jo įgalioto asmens
parašu bei antspaudu (jeigu jį turi), nurodant lapų skaičių. Ant voko turi būti užrašyta:
Pirkėjas: UAB „Elektrinio transporto sistemos“, Pramonės g. 21, LT-94103 Klaipėda,
Objektas: Laboratorijos adresu Kretainio g. 6, Klaipėdoje rangos darbų pirkimas,
Tiekėjas: (Pavadinimas, adresas)
Kontaktinis asmuo: (pareigos, vardas, pavardė, telefonas ir el.pašto adresas)
Pateikta: 2019m. _______________ mėn. ____ d. ____:____ val.
Ant voko taip pat turi būti užrašas „Neatplėšti iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos“. Jeigu pasiūlymas pateiktas
neužklijuotame ar suplyšusiame voke, dėl ko būtų galima matyti jame pateikto pasiūlymo turinį - toks vokas su pasiūlymu
grąžinamas jį atsiuntusiam tiekėjui.
4.5. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, šio Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui privalo atskirai (neįdėtą į užklijuotą voką) pateikti banko
garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą 20000 (dvidešimt tūkstančių) eurų sumai.
4.6. Pasiūlymo galiojimą užtikrinanti banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas negrąžinamas tiekėjui ir pirkėjas
turi teisę juo pasinaudoti, esant bent vienai iš šių sąlygų:
4.6.1. tiekėjas atsisako savo pasiūlymo arba jo dalies (pasiūlyme nurodyto pirkimo objekto, jo kiekio (apimties), siūlomų kainų,
tiekimo ar mokėjimo terminų, kitų pasiūlyme nurodytų sąlygų), kai pasiūlymų pateikimo terminas dar nėra pasibaigęs;
4.6.2. laimėjęs pirkimą tiekėjas atsisako sudaryti pirkimo sutartį pagal šiose pirkimo sąlygose pateiktas sutarties sąlygas (priedas
Nr.4). Jei tiekėjas iki Pirkėjo nurodyto laiko nepasirašo pirkimo sutarties, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį;
4.6.3. tiekėjas, kurio pasiūlymas laimėjo pirkimą, per 10 darbo dienų nuo pirkimo sutarties pasirašymo dienos nepateikė
sutarties įvykdymą užtikrinančio dokumento – banko garantijos ar draudimo bendrovės laidavimo rašto 10 % sutarties
vertės sumai (be PVM), laikoma, kad tiekėjas atsisakė sudaryti pirkimo sutartį.
4.7. Pasiūlymą sudaro tiekėjo raštu pateiktų dokumentų visuma:
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4.7.1. užpildyta ir pasirašyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių pirkimo konkurso sąlygų priedą Nr.2 su pridėtomis lokalinėmis
sąmatomis, parengtomis pagal galiojančius statinio statybos skaičiuojamosios kainos dalies nustatymo LR teisės aktus;
4.7.2. konkurso sąlygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiantys dokumentai;
4.7.3. jungtinės veiklos sutarties kopija (kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė);
4.7.4. įgaliojimas pasirašyti pasiūlymą (jei taikoma);
4.7.5. pasiūlymo galiojimo užtikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas 20000 (dvidešimt tūkstančių)
eurų sumai (pateikiamas atskirai, neįdėtas į užklijuotą voką).
4.7.6. kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.
4.8. 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.
4.9. Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą nurodytą darbų apimtį.
4.10. Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir
alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.
4.11. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2019 m. balandžio mėn. 5 d. 17:00 val. (Lietuvos Respublikos laiku) atsiuntus jį paštu, per
pasiuntinį ar atvykus adresu: UAB „Elektrinio transporto sistemos“, Pramonės g. 21, LT-94103 Klaipėda, 2a., darbo dienomis
8:00 – 17:00 laiku. Tiekėjo prašymu Pirkėjas nedelsdamas pateikia rašytinį patvirtinimą, kad tiekėjo pasiūlymas yra gautas, ir
nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę.
4.12. Pirkėjas neatsako už pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai.
Pavėluotai gauti pasiūlymai neatplėšiami ir grąžinami tiekėjui registruotu laišku.
4.13. Pasiūlymuose nurodoma darbų kaina pateikiama eurais, turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta šių konkurso
sąlygų priede Nr.2. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą šių konkurso sąlygų nurodytą darbų apimtį, kainos sudėtines
dalis, į techninės specifikacijos reikalavimus ir pan. Į darbų kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos: darbo
jėgos, mechanizmų ir medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo, garantinių įsipareigojimų užtikrinimo (laidavimo), transportavimo,
išpildomųjų nuotraukų, statybos aikštelės sutvarkymo, statybos tvarkomųjų dokumentų parengimo ir visos kitos, tiekėjui
priklausančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei statybos rangos sutartį. Tiekėjas taip pat prisiima riziką
už visas išlaidas, kurias teikdamas pasiūlymą ir vadovaudamasis techniniu projektu (toliau – Techninis projektas) privalėjo
įskaičiuoti į pasiūlymo kainą. Paaiškėjus, kad tiekėjas neįvertino reikiamų darbų, medžiagų ir pagal pateiktą techninę dokumentaciją
pasiskaičiavo mažesnę nei reikėtų kainą, darbus turės atlikti savo sąskaita.
4.14. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 90 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas
jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentų darbų atlikimo terminuose.
4.15. Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, Pirkėjas turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto
laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą.
4.16. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui Pirkėjas turi teisę jį pratęsti. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą Pirkėjas
praneša raštu visiems tiekėjams, gavusiems konkurso sąlygas bei paskelbia apie tai Europos Sąjungos fondų investicijų svetainėje
www.esinvesticijos.lt.
4.17. 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. Pasiūlymo atšaukimas suteikia teisę Pirkėjui pasinaudoti tiekėjo pateikta pasiūlymo galiojimo užtikrinimo banko
garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštu.
5.

KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

5.1. Pirkėjas atsako į kiekvieną Tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 3
darbo dienas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas Pirkėjas
atsako ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo
termino pabaigos. Pirkėjas, atsakydamas tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, kuriems jis pateikė
konkurso sąlygas, bet nenurodo, kuris tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti konkurso sąlygas.
5.2. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, bet ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos,
Pirkėjas turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas.
5.3. Jei paskelbus kvietimą dalyvauti pirkime yra keičiama pasiūlymams parengti reikalinga informacija, taip pat kai tiekėjams
teikiami dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) (pavyzdžiui, keičiami ir (ar) tikslinami kvalifikacijos reikalavimai), Pirkėjas Taisyklių
458 punkte nustatyta tvarka paskelbia pakeistą kvietimą dalyvauti pirkime.
5.4. Pirkėjas nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų.
5.5. Konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas Pirkėjo ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas šiame punkte nurodytu
adresu paštu: UAB „Elektrinio transporto sistemos“, Pramonės g. 21, LT-94103 Klaipėda ir elektroniniu paštu:
vkn@dancerbus.com.
5.6. Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgaliotas palaikyti UAB „Elektrinio transporto sistemos“ inžinierius Vidmantas Kniūkšta,
m.: 868781120, e.: vkn@dancerbus.com.
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6. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS
6.1. Vokai su pasiūlymais atplėšiami UAB „Elektrinio transporto sistemos“ Pirkimų Komisijos posėdyje, kuris vyks 2019 m. kovo
mėn. 1 d. 10:00 val. (Lietuvos Respublikos laiku), adresu: Pramonės g. 21, LT-94103 Klaipėda. Tiekėjų atstovai vokų atplėšimo
procedūroje nedalyvauja.
6.2. Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Pirkėjo sudaryta Pirkimų Komisija, tiekėjams ar jų
įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.
6.3. Komisija nagrinėja:
6.3.1. ar tiekėjai pasiūlymuose pateikė tikslius ir išsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir ar tiekėjo kvalifikacija atitinka
minimalius kvalifikacijos reikalavimus;
6.3.2. ar tiekėjai pasiūlyme pateikė visus duomenis, dokumentus ir informaciją, apibrėžtą šiose konkurso sąlygose ir ar pasiūlymas
atitinka šiose konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus;
6.3.3. ar nebuvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos;
6.4. 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.
6.5. Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai raštu paprašius šiuos duomenis paaiškinti arba patikslinti, tiekėjai privalo
per Komisijos nurodytą protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 3 darbo dienos, pateikti raštu papildomus paaiškinimus
nekeisdami pasiūlymo esmės.
6.6. Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, ji privalo raštu paprašyti tiekėjų
per jos nurodytą protingą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo
posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos
sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.
6.7. Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija turi teisę, o ketindama atmesti pasiūlymą – privalo
tiekėjo raštu paprašyti per Komisijos nurodytą protingą terminą pateikti neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą, įskaitant
ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą.
6.8. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais.
6.9. Tiekėjų pasiūlymai bus vertinami be pridėtinės vertės (PVM) mokesčio.
6.10. Pirkėjo neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.
7.

PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

7.1. Pirkimų 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 tiekėjas,
Pirkėjo prašymu, nekeisdamas pasiūlymo esmės, nepaaiškino arba nepatikslino savo pasiūlymo;
7.1.5. tiekėjas nepateikė pasiūlymo galiojimo užtikrinimo banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto;
7.1.6. tiekėjas per Pirkėjo nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo;
7.1.7. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Pirkėjo prašymu nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba
kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos;
7.1.8. tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;
7.1.9. tiekėjo, kurio pasiūlymas neatmestas dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlyta per didelė ekonomiškai nepagrįsta, Pirkėjui
nepriimtina pasiūlymo kaina.
7.2. Apie pasiūlymo atmetimą tiekėjas informuojamas per vieną darbo dieną nuo šio sprendimo priėmimo dienos.

8.

DERYBOS

8.1. Jei Pirkėjo netenkina pateikti pasiūlymai, Pirkimų Komisijos sprendimu visi šiose konkurso sąlygose nustatytus minimalius
reikalavimus atitinkantys tiekėjai gali būti kviečiami deryboms.
8.2. Derybos yra vykdomos su visais tiekėjais, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti. Derybų metu tiekėjams pateikiama ta pati
informacija. Derybų rezultatai įforminami protokolu, kurie rengiami atskiri kiekvienam tiekėjui.
8.3. Derybos gali būti vykdomos dėl visų perkamų darbų, prekių ar paslaugų charakteristikų, įskaitant kainą, kokybę, komercines
sąlygas ir socialinius, aplinkosaugos ir inovacinius aspektus. Nesiderama dėl minimalių reikalavimų, taikomų pirkimo objektui,
tiekėjų kvalifikacijai, tiekėjų pasiūlymams, šių pasiūlymų vertinimo kriterijų ir esminių pirkimo sutarties sąlygų.
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8.4. Komisija, įvertinusi tiekėjų kvalifikaciją ir pasiūlymus, visiems tiekėjams, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti, raštu nurodys laiką,
kada reikia atvykti į derybas.
8.5. Derybų procedūrų metu Komisija tretiesiems asmenims neatskleidžia jokios iš teikėjo gautos informacijos be jo sutikimo.
Derybos vykdomos su kiekvienu tiekėju atskirai, derybos protokoluojamos. Derybų protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas ir
tiekėjo, su kuriuo derėtasi, įgaliotas atstovas. Jei tiekėjas ar jo įgaliotas atstovas neatvyko į derybas, Komisija surašo protokolą,
kuriame nurodo apie tiekėjo neatvykimą, ir jį pasirašo visi komisijos nariai.
8.6. Derybų galutiniai pasiūlymai yra šalių pasirašyti derybų protokolai bei pirminiai pasiūlymai, kiek jie nebuvo pakeisti derybų
metu. Galutiniai pasiūlymai vertinami šiose pirkimo sąlygose nustatyta tvarka.
8.7. Baigus derybas ir įvertinus galutinius pasiūlymus patvirtinama galutinė pasiūlymų eilė. Jei tiekėjas neatvyko į derybas,
sudarant galutinę konkurso pasiūlymų eilę, vertinamas pirminis neatvykusio tiekėjo pasiūlymas.
9.

SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO

9.1. Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Pirkimų 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 pateiktas anksčiausiai.
9.2. Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu
nebuvo atmestas pagal šių konkurso sąlygų nuostatas.
9.3. Mažiausią kainą pasiūlęs tiekėjas yra skelbiamas laimėjusiu konkursą ir jis kviečiamas sudaryti sutartį, nurodant laiką iki kada
reikia sudaryti sutartį.
9.4. Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu atsisako sudaryti pirkimo sutartį arba iki nurodyto laiko neatvyksta
sudaryti pirkimo sutarties, nepateikia konkurso sąlygose nustatytos pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantijos arba
draudimo bendrovės laidavimo rašto, arba atsisako pirkimo sutartį sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma,
kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju Komisija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal sudarytą
pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.
10. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS
10.1. Pirkimo sutartis pasirašoma su laimėjusį pasiūlymą pateikusiu tiekėju šiose konkurso sąlygose nustatytomis sąlygomis,
vadovaujantis Taisyklėmis ir Civiliniu kodeksu;
10.2. Sudarant pirkimo sutartį, negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo galutinio pasiūlymo kaina ir esminės sąlygos, taip pat
pirkėjo pirkimo pradžioje nustatytos esminės pirkimo sąlygos, išskyrus šių sąlygų 8 punkte nustatytus atvejus (jei taikoma);
10.3. Tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, per 5 darbo dienas po pasiūlymų vertinimo Pirkimų Komisijos posėdžio
protokolo sudarymo ir sprendimo apie konkurso laimėtoją priėmimo privalo atvykti pas Pirkėją sudaryti sutartį. Rangos sutarties
projektas pateiktas priede Nr. 4.
10.4. Pirkimo sutarties įvykdymas turi būti užtikrinamas pateikiant banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą.
Tiekėjui ir garantui (laiduotojui) keliami šie sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo pateikimo, jos turinio ir formos reikalavimai:
10.6.1. Po sutarties pasirašymo tiekėjas Pirkimų Komisijai per 10 darbo dienų turi pateikti tinkamai įformintą, atitinkančią Lietuvos
Respublikos teisės aktų reikalavimus, priimtino garanto (laiduotojo) besąlygišką ir neatšaukiamą sutarties įvykdymo garantiją
(laidavimą) Pirkėjui priimtina forma bei visus ją lydinčius dokumentus (originalus);
10.6.2. Garantas (laiduotojas): Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotas bankas ar draudimo bendrovė;
10.6.3. Garantijos (laidavimo) suma – 10 % (dešimt procentų) nuo Sutarties sumos, EUR, be PVM.
10.6.4. Jei Pirkėjas sutarties vykdymo metu pasinaudoja garantija ar laidavimu, Tiekėjas, siekdamas toliau vykdyti sutarties
įsipareigojimus, privalo per 10 darbo dienų pateikti Pirkėjui naują sutarties įvykdymo garantiją (laidavimą) ne mažesnei kaip šių
pirkimo dokumentų 10.6.3 punkte nurodytai vertei.
10.6.5. Pirkėjas, gavęs informacijos, kad sutarties vykdymą užtikrinantis garantas ar laiduotojas tapo nemokus ar neįvykdė
įsipareigojimų Pirkėjui arba kitiems ūkio subjektams, ar netinkamai juos vykdė, turi teisę pareikalauti tiekėjo pakeisti garantą ar
laiduotoją tinkamu.
10.6.6. Vėlesni su sutartimi susijusių dokumentų pakeitimai ar papildymai neturės įtakos garanto (laiduotojo) įsipareigojimų pagal
sutarties sąlygų įvykdymo garantiją (laidavimą) vykdymui;
10.6.7. Garantijos (laidavimo) galiojimo terminas: ne trumpesnis nei iki objekto statybos darbų pabaigos, t. y. iki statybos
užbaigimo akto išdavimo dienos.
10.6.8. Garantijos (laidavimo) dalykas: Tiekėjo prievolių pagal sutartį ir jos priedus dalinis ar visiškas jų nevykdymas, ar netinkamas
jų vykdymas, pirkėjo tiesioginiai nuostoliai dėl to, kad tiekėjas pažeidė sutartį.
10.7. Sutartis įsigalioja po sutarties įvykdymą užtikrinančios garantijos ar laidavimo rašto pateikimo pirkėjui.
10.8. Vykdant pirkimo sutartį, esminės pirkimo sutarties sąlygos keičiamos nebus, jeigu:
10.8.1. jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, kurios, jeigu būtų nustatytos pirkimo dokumentuose, būtų suteikusios galimybę
dalyvauti pirkimo procedūrose kitiems, nei dalyvavo, tiekėjams;

7

10.8.2. jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, dėl kurių, jeigu jos būtų nustatytos pirkimo dokumentuose, laimėjusiu
pasiūlymu galėtų būti pripažintas kito, nei pasirinktas, tiekėjo pasiūlymas;
10.8.3. pirkimo objektas yra pakeičiamas taip, kad į keičiamą pirkimo sutartį įtraukiamos naujos (papildomos) prekės, paslaugos
ar darbai;
10.8.4. ekonominė sutarties pusiausvyra pasikeičia asmens, su kuriuo sudaryta sutartis, naudai taip, kaip nebuvo nustatyta
pirminės sutarties sąlygose.
10.9. Pirkimo 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 15 procentų pradinės darbų pirkimo sutarties vertės.
11.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1. Tiekėjams pasiūlymų rengimo ir dalyvavimo konkurse ir 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 pasiūlymo pateikimo termino pabaigos, visiems pirkimo sąlygas ir (arba) pirkimų dokumentus įsigijusiems
tiekėjams.
11.3. Pirkėjas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po pirkimo sutarties sudarymo, informuoja raštu visus pasiūlymus pateikusius
tiekėjus apie pirkimo sutarties sudarymą, nurodydamas tiekėją su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis, bei jo pasiūlytą kainą.
11.4. Informacija, pateikta pasiūlymuose, išskyrus nurodytą konkurso sąlygų 11.3 p., tiekėjams ir tretiesiems asmenims, išskyrus
asmenis, administruojančius ir audituojančius ES fondų lėšų naudojimą, neskelbiami.
12. PRIEDAI
1) Konkursinių sąlygų priedas Nr. 1. Laboratorijos adresu Kretainio g. 6, Klaipėdoje rangos darbų techniniai
reikalavimai/savybės.
2) Konkursinių sąlygų priedas Nr. 2. Pasiūlymo forma.
3) Konkursinių sąlygų priedas Nr. 3. Tiekėjo deklaracija.
4) Konkursinių sąlygų priedas Nr. 4. Rangos sutarties projektas su priedais.
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