BIO CIRCLE BALTICUM, UAB
KONKURSO SĄLYGOS
GAMYBINĖS LINIJOS ĮRANGOS ĮSIGIJIMAS
1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1 Bio Circle Balticum, UAB (toliau vadinama – Pirkėjas) įgyvendindama projektą, bendrai
finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir Lietuvos Respublikos lėšomis numato įsigyti
GAMYBINĖS LINIJOS įrangą susidedančią iš Kanistrų išpilstymo automatinės linijos (toliau – Įranga).
1.2 Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Projektų finansavimo ir administravimo
taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316
(toliau – Taisyklės)
1.3 Pirkimas vykdomas vadovaujantis Taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau –
Civilinis kodeksas), kitais teisės aktais bei konkurso sąlygomis (toliau – konkurso sąlygos).
1.4 Skelbimas apie pirkimą paskelbtas 2019 m. balandžio mėn. 11 d. Europos Sąjungos fondų
investicijų svetainėje www.esinvesticijos.lt.
1.5 Pirkimas atliekamas konkurso būdu laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio
pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų.
1.6 Konkursui neįvykus dėl to, kad nebuvo gauta nė vieno pirkėjo nustatytus reikalavimus
atitinkančio tiekėjo pasiūlymo, pirkėjas pasilieka teisę pakartotinį pirkimą vykdyti Taisyklių 461.1 punkte
nustatyta tvarka1.
1.7 Pirkėjo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis
susijusius pranešimus: Romualdas Mikštas mob. tel. Nr.: +370 686 02002; el. paštas: r.mikstas@bio-circle.lt;
Obenių skg.2 LT-26108 Elektrėnai.
2. PIRKIMO OBJEKTAS
2.1. Perkama Įranga, kurios 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 į dalis neskirstomas, todėl pasiūlymas turi būti pateiktas visam nurodytam prekių
kiekiui.
2.4. Įranga pirkėjui turi būti pristatyta, sumontuota ir paleista eksploatacijai ne vėliau kaip iki
2019-05-30. Įrangos nepristatymas nustatytu terminu bus laikomas esminiu sutarties vykdymo
pažeidimu ir tiekėjas privalės kompensuoti visus galimus Pirkėjo nuostolius. Sutarties vykdymo terminas
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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.
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galės būti pratęstas dar 2 (dviem) savaitėms, gavus LR Ekonomikos ir inovacijų ministerijos ir/ar Lietuvos
verslo paramos agentūros pritarimą. Sutarties pratęsimo laikotarpis negali būti ilgesnis už projekto
įgyvendinimo ir tinkamų išlaidų patyrimo laikotarpį.
2.5. Prekių pristatymo vieta – Naujai statoma gamykla Vilniaus g. 36, Putiniškių k., Vilniaus r.
3. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI
Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus:
Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties,
sustabdęs ar apribojęs savo veiklos. Tiekėjas pateikia deklaraciją dėl atitikimo
reikalavimui.
3.1.2. Tiekėjas yra įregistruotas teisės aktų nustatyta tvarka bei turi teisę verstis ūkine veikla.
Tiekėjas pateikia deklaraciją dėl atitikimo reikalavimui.
3.2. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių konkurso sąlygų 3.1. punkte nustatytus
kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytas deklaracijas kiekvienas ūkio subjektų grupės
narys atskirai.
3.3. 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)2.
3.1
3.1.1.

4. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS
4.1 Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo
pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.
4.2 Pasiūlymas turi būti pateikiamas raštu, pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto asmens.
4.3 Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių ir / arba anglų kalba.
4.4 Tiekėjas kainos pasiūlymą privalo pateikti pagal konkurso sąlygų 2 priede pateiktą formą.
Pasiūlymas teikiamas užklijuotame voke. Ant voko turi būti užrašytas UAB Bio Circle Balticum, Obenių
skg.2 LT-26108 Elektrėnai, pasiūlymas konkursui: „GAMYBINĖS LINIJOS ĮRANGOS ĮSIGIJIMAS “. Ant
voko taip pat gali būti užrašas „Neatplėšti iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos“. Vokas su pasiūlymu
grąžinamas jį atsiuntusiam tiekėjui, jeigu pasiūlymas pateiktas neužklijuotame voke.
4.5 Pasiūlymą sudaro tiekėjo raštu pateiktų dokumentų visuma:
4.5.1. užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių pirkimo konkurso sąlygų 2 priedą;
4.5.2. konkurso sąlygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiantys
dokumentai;
4.5.3. jungtinės veiklos sutartis arba tinkamai patvirtinta jos kopija, jei bendrą pasiūlymą teikia ūkio
subjektų grupė 3;
4.5.4. kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.
4.6 Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jei
tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis
pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.
4.7 Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą nurodytą prekių kiekį.
4.8 Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų
pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.
4.9 Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2019 m. balandžio mėn. 19 d. 10 val. 00(Lietuvos Respublikos
laiku) atsiuntus jį paštu, per pasiuntinį ar tiesiogiai atvykus šiuo UAB Bio Circle Balticum, Obenių skg.2 LT-
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Jei nusprendžiama, kad pirkime dalyvaujanti ūkio subjektų grupė turi sudaryti jungtinės veiklos sutartį.
Jei reikalaujama

3
26108 Elektrėnai. Tiekėjo prašymu Pirkėjas nedelsdamas pateikia rašytinį patvirtinimą, kad tiekėjo
pasiūlymas yra gautas, ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę.
4.10 Pirkėjas neatsako už pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo
gauti ar gauti pavėluotai. Pavėluotai gauti pasiūlymai neatplėšiami ir grąžinami tiekėjui registruotu laišku
4.11 Pasiūlymuose nurodoma prekių kaina pateikiama eurais be PVM, turi būti išreikšta ir apskaičiuota
taip, kaip nurodyta šių konkurso sąlygų 2 priede. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą šių
konkurso sąlygų 2 priede nurodytą prekių kiekį, kainos sudėtines dalis, į techninės specifikacijos reikalavimus
ir pan. Į prekės kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo su pilnos komplektacijos Įrangos
tiekimu susijusios išlaidos, kurios įskaičiuotos į pirkimo objekto kainą, t.y. perkamos Įrangos pristatymo,
montavimo, diegimo išlaidos, kurios įskaičiuotos į pirkimo objekto kainą.
4.12 Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei iki 2019 m. rugpjūčio 1 d. Jeigu pasiūlyme nenurodytas
jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.
4.13 Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, pirkėjas turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų jų
galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą.
4.14 Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui Pirkėjas turi teisę jį pratęsti. Apie naują pasiūlymų
pateikimo terminą Pirkėjas praneša raštu visiems tiekėjams, gavusiems konkurso sąlygas bei paskelbia apie
tai Europos Sąjungos fondų investicijų svetainėje www.esinvesticijos.lt.
4.15 Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo
pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu
Pirkėjas jį gauna pateiktą raštu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
5. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS
5.1 Pirkėjas atsako į kiekvieną Tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas, jeigu prašymas
gautas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą
tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas pirkėjas atsako ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo gavimo
dienos ir ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pirkėjas,
atsakydamas tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, kuriems jis pateikė konkurso
sąlygas, bet nenurodo, kuris tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti konkurso sąlygas.
5.2 Nesibaigus pasiūlymų pateikimo, bet ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų
pateikimo termino pabaigos, Pirkėjas turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas.
5.3 Jei paskelbus kvietimą dalyvauti pirkime yra keičiama pasiūlymams parengti reikalinga
informacija, taip pat kai Tiekėjams teikiami dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) (pavyzdžiui, keičiami ir
(ar) tikslinami kvalifikacijos reikalavimai), Pirkėjas Taisyklių 458 punkte nustatyta tvarka paskelbia pakeistą
kvietimą dalyvauti pirkime.
5.4 Pirkėjas nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų.
6. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS
6.1 Pirkimų komisijos pasiūlymų vertinimo posėdis vyks 2019 m. balandžio 19 d. 10 val. 00 min.
(Lietuvos Respublikos laiku), vokų atplėšimo procedūroje turi teisę dalyvauti visi pasiūlymus pateikę tiekėjai
arba jų atstovai. Tiekėjo atstovas turi pateikti tiekėjo patvirtintą įgaliojimą dėl teisės jį atstovauti.
6.2 Pirkėjas užtikrina, kad pateiktuose pasiūlymuose pateiktos kainos nebus sužinotos anksčiau nei
pasiūlymų pateikimo terminas, nurodytas Konkurso sąlygų 6.1 punkte.
6.3 Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, tiekėjams ar jų
įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.
6.4 Komisija nagrinėja:
6.4.1. ar tiekėjai pasiūlymuose pateikė tikslius ir išsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir ar
tiekėjo kvalifikacija atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus (jei keliami reikalavimai);
6.4.2. ar tiekėjai pasiūlyme pateikė visus duomenis, dokumentus ir informaciją, apibrėžtą šiose
konkurso sąlygose ir ar pasiūlymas atitinka šiose konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus;
6.4.3. ar nebuvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos;
6.5 Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio tiekėjo minimalių kvalifikacijos
duomenų atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams. Jeigu tiekėjas pateikė netikslius ar
neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, Komisija prašo tiekėją šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti
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per protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 3 darbo dienos. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo
procedūrose turi tik tie tiekėjai, kurių kvalifikacijos duomenys atitinka pirkėjo keliamus reikalavimus.
6.6 Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai raštu paprašius šiuos duomenis paaiškinti
arba patikslinti, tiekėjai privalo per Komisijos nurodytą protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 3
darbo dienos, pateikti raštu papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės.
6.7 Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, ji
privalo raštu paprašyti tiekėjų per jos nurodytą protingą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines
klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme
nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą
naujomis dalimis.
6.8 Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija turi teisę, o ketindama
atmesti pasiūlymą – privalo tiekėjo raštu paprašyti per Komisijos nurodytą protingą terminą pateikti neįprastai
mažos pasiūlymo kainos pagrindimą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą.
6.9 Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais be PVM.
6.10 Pirkėjo neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.
7. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS
7.1 Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:
7.1.1.
tiekėjas pateikė daugiau nei vieną pasiūlymą (atmetami visi tiekėjo pasiūlymai);
7.1.2. tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų, jei jie buvo taikomi;
7.1.3. tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir, Pirkėjui
prašant, nepatikslino jų;
7.1.4. pasiūlymas (jei vykdomos derybos - galutinis pasiūlymas) neatitiko konkurso sąlygose
nustatytų reikalavimų (tiekėjo pasiūlyme nurodytas pirkimo objektas neatitinka reikalavimų, nurodytų
techninėje specifikacijoje, ir kt.) arba dalyvis, Pirkėjo prašymu, nekeisdamas pasiūlymo esmės, nepaaiškino
arba nepatikslino savo pasiūlymo;
7.1.5. tiekėjas per Pirkėjo nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo;
7.1.6. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Pirkėjo prašymu nepateikė raštiško kainos
sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos;
7.1.7. tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis
priemonėmis;
7.1.8. tiekėjo, kurio pasiūlymas neatmestas dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlyta per didelė, perkančiajai
organizacijai nepriimtina pasiūlymo kaina.
7.2 Apie pasiūlymo atmetimą tiekėjas informuojamas per vieną darbo dieną nuo šio sprendimo
priėmimo dienos.
8. DERYBOS
8.1 Jei Pirkėjo netenkina pateikti pasiūlymai, 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.
8.4 Komisija, įvertinusi tiekėjų kvalifikaciją ir pasiūlymus, visiems tiekėjams, kurių pasiūlymai
nebuvo atmesti, raštu nurodys laiką, kada reikia atvykti į derybas arba pateikti derybų pasiūlymą
elektroninio ryšio priemonėmis (elektroniniu paštu).
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.

5
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, Komisija nustato pasiūlymų eilę.
Pasiūlymai šioje eilėje surašomi kainos didėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra vienodos kainos,
nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas įregistruotas anksčiausiai.
9.2 Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo
pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių konkurso sąlygų nuostatas.
9.3 Mažiausią kainą pasiūlęs tiekėjas yra skelbiamas laimėjusiu konkursą ir jis kviečiamas sudaryti
sutartį, nurodant laiką iki kada reikia sudaryti sutartį.
9.4 Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu atsisako sudaryti pirkimo sutartį arba
iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, nepateikia konkurso sąlygose nustatyto pirkimo sutarties
įvykdymo užtikrinimo, jei taikoma,4 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 nustatyti atvejai (jei taikoma).
10.3 Pirkimo sutarties galiojimas, atsiskaitymo tvarka, kitas sąlygos:
10.3.1 Sutartis įsigalioja nuo sutarties pasirašymo dienos dienos ir galioja kol Sutarties šalys sutaria ją
nutraukti šioje Sutartyje nustatytais atvejais arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiškai įvykdomi
įsipareigojimai);
10.3.2 Sutartyje numatomos Įrangos perdavimas – priėmimas vykdomas pagal tiekėjo įrangos
priėmimo – perdavimo pirkėjui aktą (aktus), kuriuos rengia tiekėjas ir pasirašo tiekėjas bei pirkėjas;
10.3.3 Sutarties sąlygose avansinis mokėjimas nebus taikomas;
10.3.4. Tiekėjas kartu su įrangos priėmimo – perdavimo aktu turi pateikti pirkėjui Įrangos naudojimo
ir priežiūros instrukciją (-as), kurioje būtų detaliai aprašyta, kaip naudoti, prižiūrėti, reguliuoti Įrangą ar jos
dalis. Naudojimo ir priežiūros instrukcijos pateikiamos lietuvių ir/arba anglų kalba.
10.4 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 10
procentų pradinės pirkimo sutarties vertės prekių ar paslaugų pirkimo atveju.
10.5 Už pirkimo sutartyje prisiimtų įsipareigojimų nevykdymą laiku Tiekėjas ir/arba Pirkėjas privalės
sumokėti 0,03 proc. pirkimo sutarties vertės delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną.
11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
11.1 Tiekėjams pasiūlymų rengimo ir dalyvavimo konkurse 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.
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Kai to reikalaujama
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11.3 Pirkėjas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po pirkimo sutarties sudarymo, informuoja raštu visus
pasiūlymus pateikusius tiekėjus apie pirkimo sutarties sudarymą, nurodydamas tiekėją su kuriuo sudaryta
pirkimo sutartis, bei jo pasiūlytą kainą.
11.4 Informacija, pateikta pasiūlymuose, išskyrus nurodytą konkurso sąlygų 11.3 p., tiekėjams ir
tretiesiems asmenims, išskyrus asmenis, administruojančius ir audituojančius ES fondų lėšų naudojimą,
neskelbiami.
12. PRIEDAI

12.1
12.2
12.3
12.4

Techninė specifikacija (priedas Nr. 1);
Pasiūlymo forma (priedas Nr. 2);
Minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracija (priedas Nr.3);
Sutarties projektas (priedas Nr.4).
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Konkurso sąlygų priedas Nr. 1
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
GAMYBINĖS LINIJOS ĮRANGOS ĮSIGIJIMAS
Jei apibūdinant pirkimo objektą yra nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas arba
prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikyti, kad pirkėjas šį nurodymą pateikia įrašant
žodžius „arba lygiavertis“.

441/6/10 tipo automatinis stūmoklinis dozavimo įrenginys, skirtas 10 litrų ir 20 litrų talpyklų
užpildymui valymo priemonėmis
6
Išpilstymo taškų skaičius
Darbinis aukštis
700 mm
Darbinė kryptis
Iš kairės į dešinę
Dozavimas
10.000 ml
Dozavimo tikslumas
+/- 0,5%
Našumas
350 - 400 vnt. 20 - litrų – kanistrai per h (arba
geresnių parametrų)
Elektros-pneumatinis arba lygiavertis
Įrenginio veikimo būdas
Oro sąnaudos
apie 550 L/min.
Slėgio diapazonas
6 - 8 bar
Elektros sąnaudos
220/380V, 50Hz, 5,0 KW
Įrenginio konstrukcija
Įrenginio korpusas
Medžiaga- nerūdijantis plienas arba lygiavertė
medžiaga
Tarpinė talpa
Medžiaga nerūdijantis plienas
Su įleidimo vožtuvu ir išleidimo čiaupu
Konvejeris
Konvejerio juostos korpusas
Pavara
Dozavimo vienetai
Pavara
Dozavimo kiekio nustatymas
Matavimo cilindras
Dozavimo cilindro dangtis

Nerūdijantis plienas arba lygiavertė
Keičiamų pavarų variklis (tolygiai reguliuojamas
dažnis)
Sustiprinančioji pavara su recirkuliaciniu
rutuliniu vožtuvu
Tolygus reguliavimas per valdymo skydelį
Nurodo tiekėjas
Nerūdijantis plienas arba lygiavertis
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Rutulinis atbulinis (membraninis) vožtuvas
Dozavimo stumokliai (kolbos)
Stūmoklio strypas (ašis)
Fiksuota produktų linija (vamzdynas)
Užpildymo-išpilstymo galvutė
Pavara
Valdymas
Užpildymo purkštukai
Skysčio nulašėjimo vonelė
Valdymas

Nerūdijantis plienas arba lygiavertis
Nurodo tiekėjas
Storasienis vamzdis su drenažiniu čiaupu
Nerūdijantis plienas arba lygiavertis
Sustiprinta elektra valdoma ašis
Priežiūros nereikalaujančios rutulinės įvorės
Nerūdijantis plienas arba lygiavertis
Pneumatinis išjungimas
Nerūdijantis plienas arba lygiavertis
Pneumatinis sujungtas į vieną valdymo bloką.
Jungikliai ir vožtuvai reguliuojami valdymo
skydelyje su valdymo pultu

Automatinis 444 tipo uždarymo įrenginys (automatiniam sraigtinių dangtelių uždarymui)
Veikimo būdas
Elektros-mechaninis-pneumatinis arba
lygiavertis
Elektros sąnaudos
220/380V, 50Hz, ne daugiau 0,7 KW
Oro sąnaudos
80 L/min.
Oro slėgis
6 bar
Mechaninis našumas
1500 vnt. per valandą arba geresnių parametrų
Diskinis rūšiavimo įrenginys tipas 447 (teisingam dangtelių rūšiavimui)
Rūšiavimo indas
Nerūdijančio plieno arba lygiavertis,
reguliuojamo aukščio
Rūšiavimo diskas
Medžiaga PVC arba lygiavertė
Mašinos pagrindas
Dažytas plienas
Pavara
220/380V, 50Hz, 0.10 Kw arba geresnių savybių
Lifto įkrovimo įrenginys tipas 446 (prie dangtelių rūšiavimo įrenginio tipas 447)
Medžiaga
Nerūdijantis plienas arba lygiavertis
Rezervuaras
Apie 120 litrų talpos
Pavara
Nuosava-atskira 220/380V, 50Hz, 0,2 KW arba
geresnių savybių
5 metrų konvejerio juosta etiketėms ant kanistrų klijuoti
Konvejerio korpusas
Nerūdijantis plienas arba lygiavertis
Konvejerio juostos grandinė
Acetalis arba lygiavertis
Pavara
Tolygiai reguliuojamo dažnio, variklis su
reduktoriumi 220 / 380V, 50 Hz 0,25 kw arba
geresnių parametrų
5 metrų konvejerio juosta tuščių kanistrų užpildymui
Konvejerio korpusas
Nerūdijantis plienas arba lygiavertis
Konvejerio juostos grandinė
Acetalis arba lygiavertis
Pavara
Tolygiai reguliuojamo dažnio, variklis su
reduktoriumi
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Konkurso sąlygų priedas Nr. 2

PASIŪLYMAS
Dėl GAMYBINĖS LINIJOS ĮRANGOS ĮSIGIJIMO

2019 - .
data
Vieta

Tiekėjo pavadinimas
Tiekėjo adresas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
Telefono numeris
El. pašto adresas
Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1. Konkurso skelbime, paskelbtame Europos Sąjungos struktūrinės paramos
www.esinvesticijos.lt , 2019 m. balandžio mėn. 1 d.;
2. Konkurso sąlygose;
3. Pirkimo dokumentų prieduose.

svetainėje

10
Mes siūlome įrangą už kainą:
Eil.
Nr.
1.

Prekių pavadinimas

Kanistrų išpilstymo automatinė
(gamintojo pavadinimas)

Mato
vnt.

Kiekis

linija Kompl.

Kaina,
Eurais (be
PVM)

PVM,
Eurais

Kaina,
Eurais (su
PVM)

1

Bendra pasiūlymo kaina Eur
Siūlomos
įrangos techniniai
reikalavimus ir jų savybės tokios:

parametrai pilnai atitinka pirkimo dokumentuose

441/6/10 tipo automatinis stūmoklinis dozavimo
įrenginys, skirtas 10 litrų ir 20 litrų talpyklų
užpildymui valymo priemonėmis
6
Išpilstymo taškų skaičius
Darbinis aukštis
700 mm
Darbinė kryptis
Iš kairės į dešinę
Dozavimas
10.000 ml
Dozavimo tikslumas
+/- 0,5%
Našumas
350 - 400 vnt. 20 - litrų –
kanistrai per h (arba
geresnių parametrų)
Elektros-pneumatinis arba
Įrenginio veikimo būdas
lygiavertis
Oro sąnaudos
apie 550 L/min.
Slėgio diapazonas
6 - 8 bar
Elektros sąnaudos
220/380V, 50Hz, 5,0 KW
Įrenginio konstrukcija
Įrenginio korpusas
Medžiaga- nerūdijantis
plienas arba lygiavertė
medžiaga
Tarpinė talpa
Medžiaga nerūdijantis
plienas
Su įleidimo vožtuvu ir
išleidimo čiaupu

Konvejeris
Konvejerio juostos
korpusas
Pavara

Nerūdijantis plienas arba
lygiavertė
Keičiamų pavarų variklis
(tolygiai reguliuojamas
dažnis)

nurodytus

Tiekėjo siūlomo įrenginio
charakteristikos
PILDO TIEKĖJAS
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Dozavimo vienetai
Pavara

Dozavimo kiekio
nustatymas
Matavimo cilindras
Dozavimo cilindro dangtis
Rutulinis atbulinis
(membraninis) vožtuvas
Dozavimo stumokliai
(kolbos)
Stūmoklio strypas (ašis)
Fiksuota produktų linija
(vamzdynas)
Užpildymo-išpilstymo
galvutė
Pavara
Valdymas
Užpildymo purkštukai
Skysčio nulašėjimo vonelė
Valdymas

Sustiprinančioji pavara su
recirkuliaciniu rutuliniu
vožtuvu
Tolygus reguliavimas per
valdymo skydelį
Nurodo tiekėjas
Nerūdijantis plienas arba
lygiavertis
Nerūdijantis plienas arba
lygiavertis
Nurodo tiekėjas
Storasienis vamzdis su
drenažiniu čiaupu
Nerūdijantis plienas arba
lygiavertis

Sustiprinta elektra
valdoma ašis
Priežiūros
nereikalaujančios
rutulinės įvorės
Nerūdijantis plienas arba
lygiavertis
Pneumatinis išjungimas
Nerūdijantis plienas arba
lygiavertis
Pneumatinis sujungtas į
vieną valdymo bloką.
Jungikliai ir vožtuvai
reguliuojami valdymo
skydelyje su valdymo
pultu

Automatinis 444 tipo uždarymo įrenginys
(automatiniam sraigtinių dangtelių uždarymui)
Veikimo būdas
Elektro-mechaninispneumatinis arba
lygiavertis
Elektros sąnaudos
220/380V, 50Hz, ne
daugiau 0,7 Kw
Oro sąnaudos
80 L/min.
Oro slėgis
6 bar
Mechaninis našumas
1500 vnt. per valandą
arba geresnių parametrų
Diskinis rušiavimo įrenginys tipas 447 (teisingam
dangtelių rūšiavimui)
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Rūšiavimo indas

Nerūdijančio plieno arba
lygiavertis, reguliuojamo
aukščio
Rūšiavimo diskas
Medžiaga PVC arba
lygiavertė
Mašino pagrindas
Dažytas plienas
Pavara
220/380V, 50Hz, 0.10
Kw arba geresnių savybių
Lifto įkrovimo įrenginys tipas 446 (prie dangtelių
rūšiavimo įrenginio tipas 447)
Medžiaga
Nerūdijantis plienas arba
lygiavertis
Rezervuaras
Apie 120 litrų talpos
Pavara
Nuosava-atskira
220/380V, 50Hz, 0,2 Kw
arba geresnių savybių
5 metrų konvejerio juosta etiketėms ant kanistrų
klijuoti
Konvejerio korpusas
Nerūdijantis plienas arba
lygiavertis
Konvejerio juostos grandinė Acetalis arba lygiavertis
Pavara
Tolygiai reguliuojamo
dažnio, variklis su
reduktoriumi 220 / 380V,
50 Hz 0,25 kw arba
geresnių parametrų
5 metrų konvejerio juosta tuščių kanistrų užpildymui
Konvejerio korpusas
Nerūdijantis plienas arba
lygiavertis
Konvejerio juostos grandinė Acetalis arba lygiavertis
Pavara
Tolygiai reguliuojamo
dažnio, variklis su
reduktoriumi
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Pasiūlymas galioja iki 2019 m. _________________ mėn. ____ d.

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

Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens
pareigos

parašas

Vardas, pavardė
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Konkurso sąlygų priedas Nr. 3
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(tiekėjo pavadinimas, kodas, kontaktinė informacija)

MINIMALIŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA
____________________
(Data)
_____________________
(Sudarymo vieta)
Aš, ______________________________________________________________________________ ,
(tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)
tvirtinu,
kad
mano
vadovaujamo
(-os)
(atstovaujamo
______________________________________________________________________________ ,
(tiekėjo pavadinimas)

(-os))

dalyvaujančio (-ios) UAB Bio Circle Balticum organizuojamame konkurse gamybinės linijos įrangai
įsigyti, Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt, 2019 m. balandžio mėn. d.
kvalifikacijos duomenys yra tokie (tiekėjas nurodo atitikimą nurodytiems kvalifikacijos reikalavimams
pažymėdamas stulpeliuose „Taip“ arba „Ne“):
Eil.
Nr.
1.

2.

Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai:

Taip

Ne

Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties,
sustabdęs ar apribojęs savo veiklos. Tiekėjas pateikia deklaraciją dėl atitikimo
reikalavimui.
Tiekėjas yra įregistruotas teisės aktų nustatyta tvarka bei turi teisę verstis ūkine
veikla. Tiekėjas pateikia deklaraciją dėl atitikimo reikalavimui.

Man žinoma, kad, jeigu UAB Bio Circle Balticum nustatytų, kad pateikti duomenys yra neteisingi,
pateiktas pasiūlymas bus nenagrinėjamas ir atmestas.
___________________________________________________________________
(tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
(vardas ir pavardė)

________________
(parašas)
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Konkurso sąlygų priedas Nr. 4

PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR. ___________
2019 m. ________________ mėn. ____ d.

UAB Bio Circle Balticum, Obenių skg.2 LT-26108 Elektrėnai; įmonės kodas , PVM kodas LT ,
atstovaujama direktoriaus ......, toliau sutartyje vadinama „Pirkėjas“
ir
_________________________, adresas ___________________________, įmonės kodas
__________,
PVM
kodas
_________________________,
atstovaujama
__________________________________, toliau sutartyje vadinama „Tiekėjas“
toliau kartu šioje sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai - „Šalimi“,
sudarė šią Gamybinės linijos įrangos pirkimo-pardavimo sutartį, toliau vadinamą
„Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.
I. SUTARTIES DALYKAS
1.1. Ši Sutartis yra sudaroma įgyvendinant projektą „....... Nr. ..................., bendrai finansuojamą
Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir Pirkėjo lėšomis.
1.2. Sutarties dalykas yra Įrangos, toliau sutartyje gali būti vadinama įranga ir/ar prekės,
pirkimas.
1.3. Įrangos savybės nustatytos Sutarties Priede Nr. 1 įtvirtintoje techninėje specifikacijoje.
1.4. Tiekėjas įsipareigoja perduoti Pirkėjui techninėje specifikacijoje (Sutarties Priedas Nr.1)
nurodytus reikalavimus atitinkančias prekes, o Pirkėjas įsipareigoja priimti kokybiškas ir laiku
perduodamas prekes ir už jas apmokėti šioje Sutartyje nustatyta tvarka. Prekių kiekiai ir
reikalavimai joms nustatyti Sutarties Priede Nr. 1. Prekės turi atitikti tokio tipo prekėms
Europos Sąjungoje keliamus pagrindinius techninius, ekologinius, kokybės reikalavimus.
1.5. Prekių kokybė ir komplektiškumas:
1.5.1. Prekių kokybė turi atitikti technines charakteristikas nurodytas firmų – Prekių
gamintojų ir nustatytas šios Sutarties sąlygose;
1.5.2. Prekių komplektiškumas turi atitikti suderinto asortimento reikalavimus;
1.5.3. Prekės pristatomos sukomplektuotos su visais būtinais reikmenimis, technine
dokumentacija, atitinkančia technines charakteristikas, nurodytas firmos – Prekių gamintojos
dokumentacijoje, garantijos dokumentais.
1.6. Tiekėjas patvirtina, kad šia Sutartimi parduodamos prekės nėra areštuotos, įkeistos, jos nėra
teisminio ginčo objektu, jokie tretieji asmenys neturi teisių ir pretenzijų į prekes ir Tiekėjo teisė
disponuoti prekėmis nėra atimta ar jokiu kitu būdu apribota.
1.7. Tiekėjas garantuoja, kad įrangai naudojamos tik naujos medžiagos ir jos tiksliai atitinka
projekto techninėse specifikacijose numatytą
paskirtį
ir funkcionalumą be papildomo
komplektavimo.
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II. SUTARTIES ĮVYKDYMO TERMINAI
2.1. Įranga turi būti pristatyta ne vėliau kaip iki 2019-05-30. Sutartis įsigalioja nuo sutarties
pasirašymo dienos. Sutarties vykdymo terminas galės būti pratęstas dar 2 (dviem) savaitėms, gavus
LR Ekonomikos ir inovacijų ir/ar Lietuvos verslo paramos agentūros pritarimą.
2.2. Jei Tiekėjas dėl savo kaltės nepristato įrangos nustatytu terminu, Pirkėjas turi teisę vienašališkai
nutraukti sutartį ir reikalauti atlyginti dėl sutarties neįvykdymo atsiradusius nuostolius.
2.3. Jei Tiekėjas dėl savo kaltės nepristato Įrangos nustatytu terminu, Pirkėjas turi teisę be oficialaus
įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų pradėti skaičiuoti 0,03 (trys šimtosios)
proc. dydžio delspinigius nuo nepatiektos Įrangos kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną.
2.7. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Tiekėjo nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus
įsipareigojimus.
III. SUTARTIES ĮVYKDYMO VIETA
3.1. nurodytos Įrangos pristatymo vieta - Naujai statoma gamykla Vilniaus g. 36, Putiniškių k.,
Vilniaus r.
IV. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS
4.1. Jeigu sutartis nutraukiama dėl Tiekėjo esminio sutarties vykdymo pažeidimo, Tiekėjas sumoka
10 proc. baudą nuo sutarties kainos.
V. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMO TVARKA
5.1. Sutarties kaina yra nustatyta remiantis Tiekėjo konkurse pateiktame galutiniame pasiūlyme
nurodyta kaina.
5.2. Visa šioje Sutartyje nurodytos Įrangos kaina yra ______________ (suma žodžiais) Eur
neįskaitant PVM. PVM sudaro ________ Eur. Bendra sutarties kaina su PVM („bendra
Sutarties kaina“) sudaro: __________ (suma žodžiais) Eur.
5.3. Pirkėjas įsipareigoja atsiskaityti su Tiekėju šioje Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka.
5.4. Pirkėjui kyla pareiga sumokėti Tiekėjui už įrangos perdavimą tik abiem Šalims pasirašius
priėmimo – perdavimo aktą (-us) ir pateikus jų pagrindu Tiekėjo išrašytas sąskaitas-faktūras
Pirkėjui. Jeigu sąskaita-faktūra Pirkėjui pateikiama registruotu paštu, pateikimo Pirkėjui diena
laikoma 3 (trečia) diena po sąskaitos-faktūros išsiuntimo dienos.
5.5. Pirkėjas, nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti su Tiekėju šioje Sutartyje nustatyta tvarka, Tiekėjo
reikalavimu moka 0,03 % (trys šimtosios) procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą
dieną nuo neįvykdytos prievolės sumos.
5.6. Tiekėjas privalo atlikti su prekių tiekimu susijusias paslaugas t.y. perkamų prekių
pristatymo, montavimo, diegimo paslaugos. Tiekėjas prekių (įrangos) kainą nurodo jau
įvertinęs (įtraukęs) visas su prekių tiekimu susijusių paslaugų išlaidas.
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VI. PREKIŲ IR/AR DARBŲ PERDAVIMAS - PRIĖMIMAS
6.1. Įrangos perdavimas-priėmimas vykdomas pagal Tiekėjo įrangos priėmimo - perdavimo
Pirkėjui aktą (aktus), kuriuos rengia Tiekėjas ir pasirašo Tiekėjas bei Pirkėjas. Įrangos
priėmimo-perdavimo aktas pasirašomas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais.
6.2. Pirkėjas, gavęs Tiekėjo pranešimą apie pasirengimą perduoti įrangą, privalo nedelsdamas
pradėti priėmimą.
6.3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti priimti įrangą, jeigu nustato, kad ji neatitinka Sutarties dokumentų,
teisės aktų reikalavimų, ar kitus trūkumus ar defektus, dėl kurių įrangos neįmanoma naudoti pagal
paskirtį. Pirkėjo atsisakymas priimti įrangą yra įforminamas priėmimo-perdavimo akte padarant
išlygą, kurioje nurodoma, kad Pirkėjas atsisako priimti įrangą ir nurodo trūkumus ar defektus. Tokio
priėmimo-perdavimo akto su išlyga pasirašymas laikomas tinkamu Pirkėjo pareigos nedelsiant
informuoti Tiekėją apie įrangos trūkumus įgyvendinimu.
6.4. Tiekėjas po Pirkėjo pranešimo apie įrangos neatitikimą Sutarties dokumentams, teisės aktų
reikalavimams ar kitus trūkumus ar defektus, dėl kurių neįmanoma naudoti jos pagal paskirtį,
privalo neatlygintinai pašalinti trūkumus per protingą terminą. Jeigu trūkumų neįmanoma pašalinti
per protingą terminą, Pirkėjas įgyja teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir reikalauti iš Tiekėjo
atlyginti nuostolius.
6.5. Tiekėjas kartu su priėmimo – perdavimo aktu turi pateikti Pirkėjui įrangos naudojimo ir
priežiūros instrukcijas, kuriose būtų detaliai aprašyta, kaip naudoti, prižiūrėti, reguliuoti ir taisyti
įrangą ar jos dalis. Naudojimo ir priežiūros instrukcijos pateikiamos lietuvių ir/arba anglų
kalba.
VII. ŠALIŲ PAREIŠKIMAI, GARANTIJOS, TEISĖS IR PAREIGOS
7.1. Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad:
7.1.1. Šalis yra tinkamai įsteigta ir veikia teisėtai;
7.1.2. Šalis atliko visus teisinius veiksmus, būtinus, kad Sutartis būtų tinkamai sudaryta ir
galiotų, ir turi visus teisės aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus Sutarčiai
įvykdyti;
7.1.3. sudarydama Sutartį, Šalis neviršija savo kompetencijos ir nepažeidžia ją saistančių
įstatymų, kitų privalomų teisės aktų, taisyklių, statutų, teismo sprendimų, įstatų, nuostatų,
potvarkių, įsipareigojimų ir susitarimų;
7.1.4. ši Sutartis yra Šaliai galiojantis, teisinis ir ją saistantis įsipareigojimas, kurio
vykdymo galima pareikalauti pagal Sutarties sąlygas.
7.2. Tiekėjas įsipareigoja:
7.2.1. nuosekliai vykdyti Sutartį, nustatytu terminu pristatyti prekes (įrangą) į numatytą
vietą, jas surinkti, išbandyti ir paleisti, atlikti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir
Techninėje specifikacijoje, įskaitant ir prekių defektų šalinimą. Tiekėjas pasirūpina visa būtina
įranga, darbų sauga ir darbo jėga, reikalinga Sutarties vykdymui;
7.2.2. pristatyti Prekes, atitinkančias Techninėje specifikacijoje nurodytą Prekių būklę,
užtikrinant atitiktį tokios rūšies ir tokio naudojimo laiko daiktams įprastai keliamiems
reikalavimams;
7.2.3. prisiimti prekių žuvimo ar sugedimo riziką iki prekių ir/ar darbų perdavimo–
priėmimo akto pasirašymo momento;
7.2.4. laikytis visų Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų ir
užtikrinti, kad jo darbuotojai jų laikytųsi. Tiekėjas garantuoja Pirkėjui ar trečiajai šaliai nuostolių
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atlyginimą, jei Tiekėjas ar jo darbuotojai nesilaikytų įstatymų, teisės aktų reikalavimų ir dėl to
būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai;
7.2.5. užtikrinti iš Pirkėjo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu
susijusios informacijos konfidencialumą ir apsaugą. Sutarties vykdymo laikotarpio pabaigoje
Pirkėjui paprašius raštu, grąžinti visus iš Pirkėjo gautus Sutarčiai vykdyti reikalingus dokumentus;
7.2.6. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkėjo raštu pateikto prašymo gavimo dienos
pateikti išsamią prekių tiekimo ataskaitą, nurodydamas, kokios prekės buvo pristatytos, bei
pateikdamas papildomą su prekių teikimu susijusią informaciją;
7.2.7. kartu su prekėmis pateikti Pirkėjui visą būtiną dokumentaciją, įskaitant prekių
naudojimo ir priežiūros instrukcijas, bei konsultuoti Pirkėją kitais su perkamomis prekėmis
susijusiais klausimais;
7.2.8. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose
Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
7.3. Tiekėjas turi teisę gauti Sutarties kainą su sąlyga, kad jis tinkamai vykdo šią Sutartį.
7.4. Tiekėjas turi kitas teises, numatytas Sutartyje ir Lietuvos Respublikos galiojančiuose teisės
aktuose.
7.5. Pirkėjas įsipareigoja:
7.5.1. priimti Šalių sutartu laiku patiektas prekes bei atliktus darbus, jeigu jos atitinka
šios Sutarties reikalavimus.
7.5.2. priėmimo metu patikrinti perduodamas prekes bei po patikrinimo pasirašyti prekių
ir/ar darbų perdavimo – priėmimo dokumentus;
7.5.3. sumokėti Sutarties kainą Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais;
7.5.4. suteikti informaciją ir /ar dokumentus, būtinus Sutarčiai vykdyti;
7.5.5. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje.
7.6. Pirkėjas turi šios Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises.
VIII. GARANTINIS LAIKOTARPIS
8.1. Tiekėjas užtikrina ne mažesnį kaip 12 mėnesių pateiktos ir instaliuotos įrangos darbo
garantinį laikotarpį nuo įrangos priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.
8.2. Prekių garantinis
aptarnavimas bei remontas, turi būti atliekamas Prekių (įrangos)
naudojimo vietoje. Reakcijos laikas (laiko tarpas nuo Pirkėjo pranešimo apie gedimą, neveikimą ar
klaidas iki Tiekėjo veiksmų trikdžių šalinimui atlikimo pradžios) ne ilgiau kaip 24 (dvidešimt
keturios) valandos. Jeigu Tiekėjas nepašalina trūkumų ar gedimo, Tiekėjas turi atlyginti Pirkėjo
patirtas ir su Tiekėju suderintas bei dokumentais patvirtintas išlaidas dėl trūkumų šalinimo.
IX. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS, TEISINĖS PASEKMĖS
9.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo avanso įmokėjimo dienos ir galioja kol Šalys sutaria ją nutraukti
šioje Sutartyje nustatytais atvejais arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiškai įvykdomi
įsipareigojimai), kitais Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais atvejais.
9.2. Tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį tik dėl svarbių priežasčių. Tokiu atveju,
Tiekėjas privalo visiškai atlyginti dėl Sutarties nutraukimo Pirkėjo patirtus nuostolius bei
sumokėti 10 (dešimt) proc. dydžio Sutarties kainos dydžio baudą. Apie tokį Sutarties
nutraukimą Tiekėjas raštu praneša Pirkėjui prieš 14 (keturiolika) dienų.
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9.3. Pirkėjas po Sutarties nutraukimo turi kiek galima greičiau patvirtinti pateiktų prekių ir
atliktų darbų vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieną esančią Tiekėjo
skolą Pirkėjui ir Pirkėjo skolą Tiekėjui.
9.4. Jei Įrangos tiekimo Sutartis nutraukiama tiekėjo iniciatyva ar dėl tiekėjo kaltės, tokiu atveju,
tiekėjas per 30 (trisdešimt) dienų privalo visiškai atlyginti dėl Sutarties nutraukimo pirkėjo patirtus
nuostolius bei per 5 (penkias) dienas nuo tokio fakto atsiradimo sumokėti pirkėjui 10 % (dešimt
procentų) bendros Sutarties kainos dydžio vienkartinę baudą. Apie tokį Sutarties nutraukimą tiekėjas
raštu praneša pirkėjui ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) dienų iki Sutarties nutraukimo datos.
9.5. Nutraukdamos Sutartį Šalys privalo visiškai atsiskaityti viena su kita, įskaitant visas baudas
ir delspinigius.
X. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS
10.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį
neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo
kontroliuoti ir protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiomis priemonėmis.Nenugalimos jėgos
aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir
Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse,
patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.
Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1997 kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių
pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms Sutarties Šalys
Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje
numatytų prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų
vykdymo terminas pratęsiamas.
10.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos
jėgos aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių
atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir
dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą
įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų
nevykdymo pagrindas.
10.3. Jei viena iš Šalių nepraneša apie nenugalimos jėgos aplinkybes ar padaro tai nepagrįstai vėlai,
ji praranda teisę vadovautis šiame punkte nurodytomis aplinkybėmis kaip pagrindu, atleidžiančiu
nuo atsakomybės dėl prievolių pagal šią Sutartį nevykdymo.
XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
11.1. Šios Sutarties priedai galioja juos pasirašius įgaliotiems abiejų Šalių atstovams. Visi šios
Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.
11.2. Visi šios Sutarties pakeitimai ir papildymai, kiek juos leidžia teisės aktai, turi būti atlikti raštu
ir būti pasirašyti abiejų sutarties šalių.
11.3. Visi su šia Sutartimi susiję pranešimai, prašymai ir kiti dokumentai bus laikomi galiojančiais
ir įteiktais tinkamai, jeigu jie bus Šalių siunčiami registruotu laišku ar per kurjerius ar įteikiami Šalių
atstovams pasirašytinai šioje Sutartyje nurodytais Šalių adresais. Registruotu laišku siunčiami
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pranešimai/dokumentai laikomi tinkamai įteiktais kitai šaliai per 3 (tris) darbo dienas, skaičiuojamas
nuo pranešimo išsiuntimo dienos. Jei Šalys šioje Sutartyje nustatyta tvarka nepranešė viena kitai apie
jų adreso pasikeitimą, laikoma, kad pranešimai/dokumentai yra Šalims tinkamai įteikti.
11.4. Šalys įsipareigoja ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas pranešti viena kitai apie jų buveinės
adreso, pavadinimo, telefono ar banko bei atsiskaitomosios sąskaitos rekvizitų pasikeitimus. Jei
Šalis nesilaiko šių reikalavimų, ji neturi teisės reikšti pretenzijas, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti
remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio
pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis. Šalis, laiku nepranešusi kitai šaliai apie rekvizitų
pasikeitimą, privalo atlyginti visus kitos šalies dėl to patirtus nuostolius.
11.5. Šalys įsipareigoja laikyti šią Sutartį, jos turinį ir visą informaciją, kurią bet kuri iš Šalių
atskleis kitai Šaliai, konfidencialia ir neatskleisti jos tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai ši
informacija yra vieša arba šią informaciją reikia ar galima atskleisti įstatymų numatytais atvejais.
11.6. Bet kokius mokesčius, kuriais gali būti apmokestinamos sumos, kurias gauna Tiekėjas šios
sutarties pagrindu, privalės sumokėti pats Tiekėjas.
11.7. Ši Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai
Šaliai.
11.8. Visi šalių ginčai ir nesutarimai dėl šios sutarties vykdymo sprendžiami derybomis. Jeigu
šalys ginčų neišsprendžia derybų keliu, ginčas perduodamas nagrinėti Lietuvos Respublikos
teismams.
11.9. Šalys patvirtina, kad perskaitė šią Sutartį, suprato aukščiau išdėstytas šios Sutarties sąlygas,
iš šios Sutarties kylančias pasekmes, Sutartis atitinka tikrąsias Šalių valias ir tikslus, ir tai
paliudydamos bei nieko neverčiamos pasirašė šią Sutartį.

XII. ŠALIŲ REKVIZITAI IR ATSTOVŲ PARAŠAI

Pirkėjas

Tiekėjas

UAB Bio Circle Balticum
Juridinio asmens kodas:

Juridinio asmens kodas:

PVM mokėtojo kodas:

PVM mokėtojo kodas:

Buveinės adresas:

Buveinės adresas:

atstovaujama
direktoriaus Romualdo Mikšto

atstovaujama
direktoriaus
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(parašas)
(parašas)

Sutarties priedai
Priedas Nr. 1 – Įrangos techninė specifikacija.
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Įrangos PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIES NR. _________________
Priedas Nr. 1
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Funkcijų ir /ar techninių reikalavimų (rodiklių) pavadinimas
(apibūdinimas)

Techniniai
reikalavimai, rodikliai

