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Konkursas
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vadovaujantis
Projektų
finansavimo
ir
administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų
ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316.
Pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.

Pirkimo dokumentus
galima gauti:

Tiekėjai, norėdami gauti išsamesnę informaciją apie pirkimą, nuo šio
skelbimo paskelbimo dienos iki 2019 m. rugsėjo 26 d. 16:00 (Lietuvos
Respublikos
laiku)
gali
kreiptis
elektroniniu paštu tender@grhintl.com

Pasiūlymų pateikimo
terminas ir būdas:

Pasiūlymas, parengtas pagal konkurso sąlygas, turi būti pateiktas iki 2019
m. rugsėjo 26 d. 16:00 (Lietuvos Respublikos laiku), el. paštu
tender@grhintl.com

1 priedas „Techninė specifikacija“

PROJEKTO „ MOKSLINIAI TYRIMAI, SKIRTI INOVATYVIŲ IR TVARIŲ STATYBOS
SPRENDIMŲ KŪRIMUI“(PROJEKTO KODAS NR S-01.2.1-LVPA-T-848-01-0015)
POLIURETANO PUTŲ MAŠINOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Poliuretano putų mašina
Equipment
1. Bakai

Technical Specifications
Ne mažiau kaip 200 litrų talpyklos, kurias galima slėgti ne mažiau
kaip iki 8 barų, su termoreguliacijai skirtu vandens apvalkalu
Šilumokaičiai komponentų grįžtamojoje linijoje termoreguliacijai
Magnetiniai lygiai su ne mažiau kaip 4 elektriniais kontaktais
pakartotinio užpildymo valdymui
Pneumatiniai siurbliai bakų užpildymui
2. Dozavimas
Aukšto slėgio fiksuoti išvestiniai ašiniai stūmokliniai siurbliai (ne
mažiau kaip 55 cc / aps.) su magnetinėmis jungtimis tarp variklių ir
siurblių
Apėjimo vožtuvai žemo slėgio recirkuliacijai
Išėjimo kitimas pagal dažnio keitiklius
Tūriniai srauto matuokliai ir uždarosios grandinės valdymas
3. Valdymas
Variklios galios relės
Siemens arba lygiavertis plokščias ekranas
Siemens Color arba lygiavertis jutikslinis skydelis, ne mažesnis kaip
9 coliai
Avarinis mygtukas prijungtas prie saugos relės
Signalų diagnostika
4. Maišymas
L formos maišymo galva su ne mažiau kaip 100 mm ilgio savaiminio
valymo nosimi (mechaninis valymas)
Maišymo galvutės savaiminio valymo stūmoklio eigos reguliavimas
Galvos valdymas laikančiąja strėlė su kilnojama jungtimi viduryje
5. Laikiklio strėlė su kilnojama Maišymo galvutės laikiklis su horizontaliu ir vertikaliu judesiu
jungtimi
Maksimalus darbinis spindulys (TBD atlikus maketo inžinerinę
analizę) 5.000 mm
Darbinis kampas ne mažiau 270 °
Maksimalus aukštis nuo grindų 3.000 mm
Vertikalus smūgis ne mažiau 400 mm
6. Pentaninė saugos sistema
Šlapios ir sausos pusės vėdinimo Sistema
Aliarmo aptikimas kiekviename kritiniame proceso taške:
Pilnai integruotas signalizacijos ir saugos prietaisų valdymo spinta
7. Magnetinė jungtis POL pusėje Vienas vidinis rotorius sumontuotas ant siurblio veleno
Viena statinė tarpinė skardinė

8. Aušinimo agregatas iki 7,2kW

9. Techninis aptarnavimas

Įtampa 400 V / 50 Hz
Kolito galia iki 7,2 kW
Didžiausia vandens išeiga iki 1000l / h
Vandens rezervuaro talpa iki 7l
Maksimali aplinkos temperatūra + 30 ° C
Mašina visiškai sukomplektuota ir patikrinta tiekėjo vietoje
Bus suteikta patikrinimo ataskaita, patvirtinanti kad mašina buvo
pripažinta kaip atitinkanti sutartį, specifikaciją bei suteiktas
leidimas vežimui
Tiekimas apima įrangos įrengimą ir paleidimą
Visos atsarginės dalys/gedimai taisomi per 48 valandas

Annex 1 “Technical specification” /
1 priedas „Techninė specifikacija“

PROJEKTO „ MOKSLINIAI TYRIMAI, SKIRTI INOVATYVIŲ IR TVARIŲ STATYBOS
SPRENDIMŲ KŪRIMUI“(PROJEKTO KODAS NR S-01.2.1-LVPA-T-848-01-0015)
POLIURETANO PUTŲ MAŠINOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Polyurethane foam machine
Equipment
1.Tanks group

Technical Specifications
Not less than 200l tanks pressurizable at least up to 8 bar with
water jacket for thermoregulation
Heat exchangers on components return line for thermoregulation
Magnetic levels with not less than 4 electrical contacts for refilling management
Pneumatic pumps for tank filling
2. Dosing group
High pressure fixed output axial piston pumps (not less than 55
cc/rev) with magnetic couplings between motors and pumps
By-pass valves for Low Pressure recirculation
Output variation by frequency inverters
Volumetric flow meters and closed-loop control
3. Controls
Motor power relays
PLC
Touch panel min 9”
Emergency push button connected to the safety relay
Signals diagnostic
4. Mixing group
Mixing head:
L-Shaped mixing head with self-cleaning nose at least 100 mm
long (mechanical cleaning)
Stroke adjustment on self-cleaning piston of the mixing head
Head handling by holder boom with movable joint in the middle
5. Holder boom with movable Holder boom with horizontal and vertical movement for the
joint
mixing head
Max working Radius (TBD after layout engineering analysis) 5.000
mm
Working Angle not less than 270°
Max Height from the Floor 3.000 mm
Vertical Stroke not less than 400 mm
6. Pentane safety system
Ventilation system for wet and dry side
Alarm detection in every critical point of the process:
Fully integrated alarm and safeties control cabinet
7. Magnetic Joint on POL side
One inner rotor installed on the pump shaft

8. Chiller Unit up to 7.2kW

9. Technical service

One static intermediate can
One outer rotor connected to the motor shaft
Voltage 400 V/50 Hz
Colling power up to 7.2 kW
Maximum water output up to 1000l/h
Water tank capacity up to 7l
Max ambient temperature +30°C
Machine fully assembled and tested at supplier’s site
Inspection report certifying the machinery has been found in
compliance with the contract and the agreed specifications and
authorization will be given to disassemble the system for
shipment
Supply includes the installation and start-up of the plant
Any spare parts delivered in 48 hours

Konkurso sąlygų 2 priedas „Pasiūlymo forma“

UAB „GRH LT“
PASIŪLYMAS
DĖL PROJEKTO „MOKSLINIAI TYRIMAI, SKIRTI INOVATYVIŲ IR TVARIŲ STATYBOS SPRENDIMŲ KŪRIMUI“
(PROJEKTO KODAS NR. S-01.2.1-LVPA-T-848-01-0015) POLIURETANO PUTŲ MAŠINOS PIRKIMUI
_______________________
(Data)
____________________________
(Vieta)
Tiekėjo pavadinimas/Supplier‘s name
Tiekėjo adresas /Supplier‘s address
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė/
representative responsible for offer
Telefono numeris/telephone number
El. pašto adresas /email
Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1) konkurso skelbime, paskelbtame svetainėje www.esinvesticijos.lt 2019-________.
2) konkurso sąlygose;
3) pirkimo dokumentų prieduose.

Eil.
Nr.

Ploiuretano putų
mašina/Polyurethane
foam machine

1.
2.
3.
4.
5.

Tanks group
Dosing group
Controls
Mixing group
Holder boom with
movable joint
Pentane safety system
Magnetic Joint on POL
side
Chiller Unit up to
7.2kW

6.
7.
8.

Kaina, Eur (be
PVM) (Price
excluding VAT)

Įrangos sudedamųjų dalių techniniai parametrai
pagal techninę specifikaciją/ Technical parameters
of equipment components according to technical
specification

Bendra pasiūlymo kaina be PVM – _____________ EUR (suma skaičiais ir žodžiais), PVM sudaro
____________ EUR (suma skaičiais ir žodžiais), bendra pasiūlymo kaina, įskaitant PVM sudaro ____________
EUR (suma skaičiais ir žodžiais).
Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl
kurių PVM nemokamas:
_______________________________________________________________________________.
Siūlomos prekės visiškai atitinka konkurso sąlygose nurodytus reikalavimus.
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Eil.
Pateiktų dokumentų pavadinimas
Nr.

Dokumento puslapių skaičius

Pasiūlymas galioja 60 dienų.

Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos

parašas

Vardas Pavardė

UAB „GRH LT“
KONKURSO SĄLYGOS
PROJEKTO „MOKSLINIAI TYRIMAI, SKIRTI INOVATYVIŲ IR TVARIŲ STATYBOS SPRENDIMŲ KŪRIMUI“ (PROJEKTO
KODAS NR. S-01.2.1-LVPA-T-848-01-0015) POLIURETANO PUTŲ MAŠINOS PIRKIMAS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1.

1.7.

UAB „GRH LT“ (toliau vadinama – Pirkėjas) įgyvendindamas projektą „Moksliniai tyrimai, skirti inovatyvių ir tvarių
statybos sprendimų kūrimui“, Nr. S-01.2.1-LVPA-T-848-01-0015 (toliau – Projektas), bendrai finansuojamą Europos
Sąjungos struktūrinės paramos ir Lietuvos Respublikos lėšomis, numato įsigyti poliuretano putų mašiną.
1.2. Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, patvirtintose
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 (toliau – Taisyklės).
1.3. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis
kodeksas), kitais teisės aktais bei šio konkurso sąlygomis.
1.4. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt.
1.5. Pirkimas atliekamas konkurso būdu laikantis laisvės teikti paslaugas, nediskriminavimo bei vienodo požiūrio,
skaidrumo, proporcingumo ir abipusio pripažinimo principų.
1.6. Konkursui neįvykus dėl to, kad nebuvo gauta nė vieno pirkėjo nustatytus reikalavimus atitinkančio tiekėjo
pasiūlymo, Pirkėjas pasilieka teisę pakartotinį pirkimą vykdyti Taisyklių 461.1. punkte nustatyta tvarka.
Pirkėjo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius
pranešimus: Jacqueline Thormities, el. paštas tender@grhintl.com
1.8. Pirkimo dokumentuose pateiktos nuorodos į standartus, prekių ženklus ir/ ar technologijas yra tik
rekomendacinio pobūdžio. Standartai, prekės ženklai ir/ar technologijos gali būti pakeisti lygiaverčiais.
2. PIRKIMO OBJEKTAS
2.1.
Perkama poliuretano putų mašina (toliau – Prekės). Perkamas objektas apima visus darbus, kurie būtini, kad
Prekės saugiai ir pagal techninius reikalavimus, būtų sumontuotos Pirkėjo patalpose, įskaitant, bet neapsiribojant,
įrangos pakavimu, krovimu, transportavimu ir draudimu, Prekių montavimo vietoje esančios infrastruktūros tinkamu
paruošimu, montavimo, paleidimo, derinimo darbais, personalo apmokymu.
2.2.
Prekėms keliami reikalavimai nustatyti Techninėje specifikacijoje (šių Konkurso sąlygų 1 priedas).
2.3.
Prekės turi būti pilnai įrengtos ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos.
2.4.
Prekių pristatymo ir sumontavimo vieta – Pramonės pr. 21, Klaipė da, Lietuvos Respublika.
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3. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI
3.1.

Teikėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus:

Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai
Eil.
Nr.
3.1.1.

3.1.2.

Kvalifikacijos reikalavimai

Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai

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
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.

Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerijos išduota pažyma
arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduota
pažyma, patvirtinanti jungtinius kompetentingų
institucijų tvarkomus duomenis, arba jiems tolygus
užsienio šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, iš
kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo
administravimo institucijos išduotas dokumentas,
liudijantis, kad nėra nurodytų pažeidimų arba Tiekėjo
deklaracija (Konkurso sąlygų 3 priedas).
Pateikiami dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip
30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos
(dokumentuose pateikti duomenys turi būti aktualūs ne
vėlesnei datai, 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.

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 panaudojimą 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 ar
turto legalizavimą.

Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerijos išduota pažyma
arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduota
pažyma, patvirtinanti jungtinius kompetentingų
institucijų tvarkomus duomenis, arba jiems tolygus
užsienio šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, iš
kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo
administravimo institucijos išduotas dokumentas,
liudijantis, kad nėra nurodytų pažeidimų arba Tiekėjo
deklaracija (Konkurso sąlygų 3 priedas).
Pateikiami dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip
30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos
(dokumentuose pateikti duomenys turi būti aktualūs ne
vėlesnei datai, 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.
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3.1.3.

Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių
mokėjimu.

Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerijos išduota pažyma
arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduota
pažyma, patvirtinanti jungtinius kompetentingų
institucijų tvarkomus duomenis, arba jiems tolygus
užsienio šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, iš
kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo
administravimo institucijos išduotas dokumentas,
liudijantis, kad yra įvykdyti nurodyti įsipareigojimai arba
Tiekėjo deklaracija (Konkurso sąlygų 3 priedas).
Pateikiami dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip
30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos
(dokumentuose pateikti duomenys turi būti aktualūs ne
vėlesnei datai, 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. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu
įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant
socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo
įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų).

3.1.4.

Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio
draudimo įmokų mokėjimu.

Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerijos išduota pažyma
arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduota
pažyma, patvirtinanti jungtinius kompetentingų
institucijų tvarkomus duomenis, arba jiems tolygus
užsienio šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, iš
kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo
administravimo institucijos išduotas dokumentas,
liudijantis, kad yra įvykdyti nurodyti įsipareigojimai arba
Tiekėjo deklaracija (Konkurso sąlygų 3 priedas).
Pateikiami dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip
30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos
(dokumentuose pateikti duomenys turi būti aktualūs ne
vėlesnei datai, 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. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu
įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant
socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo
įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų).
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3.1.5.

Tiekėjas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo, kurį
Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.
Šiame punkte vartojama sąvoka „profesinis pažeidimas“
suprantama kaip profesinės etikos pažeidimas, kai nuo
tiekėjo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų
momento praėjo mažiau kaip vieneri metai, kaip
konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos,
aplinkosaugos teisės aktų pažeidimas, už kurį tiekėjui, kuris
yra fizinis asmuo, yra paskirta administracinė nuobauda, o
tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, – ekonominė sankcija,
nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo
sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo
dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. Jeigu pirkime
dalyvaujantis tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, pažeidė
Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnį,
toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas profesiniu, jeigu
nuo sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos
įstatyme nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos
praėjo mažiau kaip 3 metai.

Tiekėjo deklaracija (Konkurso sąlygų 3 priedas).

Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai
Eil. Nr.
3.1.6.

Kvalifikacijos reikalavimai
Tiekėjo vidutinės metinės veiklos pajamos per pastaruosius
3 finansinius metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo
dienos (jei tiekėjas vykdė veiklą trumpiau nei 3 finansinius
metus) yra ne mažesnės kaip 1,5 numatomo atlikti pirkimo
vertės.

3.1.7.

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.

3.1.8.

Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai
Pelno (nuostolio) ataskaitos už paskutinius 3 finansinius
metus arba per laikotarpį nuo tiekėjo įregistravimo
dienos (jei tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius
metus).

1. Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pasirašyta (-as)
įvykdytos (-ų) ar vykdomos (-ų) sutarties (-čių) sąrašas,
nurodant:
1.1. užsakovą;
1.2. sutarties vertę/įvykdytos sutarties dalies vertę;
1.3. sudarymo ir/arba įvykdymo datas;
1.4. kontaktinį asmenį.
Tiekėjas turi garantinio aptarnavimo centrą ir gali pašalinti Pateikiami laisvos formos dokumentai, įrodantys
garantinio aptarnavimo prieinamumą ir reakcijos į
gedimus per 48 val.
gedimus laiką.

PASTABA: 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.

3.2. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių konkurso sąlygų 3.1.1. – 3.1.5. punktuose nustatytus
kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas ūkio subjektų grupės narys
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atskirai, o šių konkurso sąlygų 3.1.6.-3.1.8. punkte nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti
nurodytus dokumentus bent vienas ūkio subjektų grupės narys arba visi ūkio subjektų grupės nariai kartu.
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).

4.9.

4. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS
4.1. Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta
informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.
4.2. Pasiūlymas turi būti pateikiamas el. paštu, pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto asmens.
4.3. Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių arba anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai
yra išduoti kita nei nurodyta kalba, turi būti pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas į lietuvių arba anglų kalbą.
4.4. Tiekėjas kainos pasiūlymą privalo pateikti pagal konkurso sąlygų 2 priede pateiktą formą.
4.5. Pasiūlymą sudaro tiekėjo el. paštu pateiktų dokumentų kopijų visuma:
4.5.1. užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių konkurso sąlygų 2 priedą;
4.5.2. užpildyta tiekėjo deklaracija parengta pagal šių konkurso sąlygų 3 priedą;
4.5.3. konkurso sąlygose nurodytus bendruosius kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiantys dokumentai;
4.5.4. konkurso sąlygose nurodytus ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo
reikalavimus pagrindžiantys dokumentai;
4.5.5. jungtinės veiklos sutartis arba tinkamai patvirtinta jos kopija, jei bendrą pasiūlymą teikia ūkio subjektų
grupė;
4.5.6. detali siūlomos įrangos techninė specifikacija, pateikiama pagal konkurso sąlygų 1 priedo „Techninė
specifikacija“ numatytus reikalavimus;
4.5.7. 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 turi pateikti pasiūlymą daliai arba visam pirkimo objektui.
4.8. Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo
pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.
Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2019 m. rugsėjo 26 d. 16:00 (Lietuvos Respublikos laiku), el. paštu
tender@grhintl.com
4.10. Pasiūlymuose nurodoma Prekių kaina pateikiama eurais, turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta
šių konkurso sąlygų 2 priede. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą šių konkurso sąlygų 1 priede nurodytus
reikalavimus, kainos sudėtines dalis, į techninės specifikacijos reikalavimus, montavimo reikalavimus ir pan. Į Prekių
kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos.
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4.11. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 60 dienų. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad
pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.
4.12. Pirkėjas turi teisę pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą Pirkėjas
praneša raštu visiems tiekėjams, gavusiems konkurso sąlygas bei paskelbia apie tai Europos Sąjungos struktūrinės
paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt.
4.13. Pasibaigus skelbime nurodytam pasiūlymų pateikimo terminui ir negavus nė vieno pasiūlymo, pirkimas bus
vykdomas iš naujo, vadovaujantis Taisyklių 461.1. punkte nustatyta tvarka.
4.14. Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. Toks
pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu Pirkėjas jį gauna pateiktą
el. paštu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
5. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

5.5.

5.1. Pirkėjas atsako į kiekvieną Tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas, jeigu prašymas gautas ne vėliau
kaip prieš 4 darbo dienas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą tiekėjo prašymą paaiškinti
konkurso sąlygas pirkėjas atsako ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir ne vėliau kaip likus 2
darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pirkėjas, atsakydamas tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus
ir visiems kitiems tiekėjams, kuriems jis pateikė konkurso sąlygas, bet nenurodo, kuris tiekėjas pateikė prašymą
paaiškinti konkurso sąlygas.
5.2. Jei pirkėjas negali pirkimo dokumentų paaiškinimų (patikslinimų) pateikti taip, kad visi tiekėjai juos gautų ne
vėliau kaip likus 2 dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, pirkėjas privalo perkelti pasiūlymų pateikimo
terminą protingumo kriterijų atitinkančiam laikui, per kurį tiekėjai, rengdami pirkimo pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į
šiuos paaiškinimus (patikslinimus).
5.3. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo, bet ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino
pabaigos, Pirkėjas turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas. Tokie paaiškinimai (patikslinimai)
pateikiami visiems tiekėjams, kuriems yra pateikti pirkimo dokumentai.
5.4. Pirkėjas nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų.
Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas pirkėjo ir tiekėjo susirašinėjimas yra
vykdomas šiame punkte nurodytu el. paštu. Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgaliotas palaikyti: Jacqueline Thormities, el.
paštas: tender@grhintl.com
6. SUSIPAŽINIMAS SU GAUTAIS PASIŪLYMAIS JŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS
6.1. Komisijos posėdžio, kuriame susipažįstama su pasiūlymais pradžia – 2019 m. rugsėjo 26 d. 16:30 (Lietuvos
Respublikos laiku).
6.2. Susipažinimo su pasiūlymais procedūroje turi teisę dalyvauti visi pasiūlymus pateikę tiekėjai arba jų įgalioti
atstovai.
6.3. Pirkėjas užtikrina, kad pateiktuose pasiūlymuose pateiktos kainos nebus sužinotos anksčiau nei pasiūlymų
pateikimo terminas, nurodytas Konkurso sąlygų 6.1 papunktyje.
6.4. Susipažinimo su pasiūlymais procedūroje dalyvaujantiems tiekėjams ar jų atstovams skelbiama pasiūlymą
pateikusio tiekėjo pavadinimas ir pasiūlyme nurodyta kaina.
6.5. Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, tiekėjams ar jų įgaliotiems
atstovams nedalyvaujant.

7

6.6.

Komisija nagrinėja:
6.6.1. ar tiekėjai pasiūlymuose pateikė tikslius ir išsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir ar tiekėjo
kvalifikacija atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus;
6.6.2. ar tiekėjai pasiūlyme pateikė visus duomenis, dokumentus ir informaciją, apibrėžtą šiose konkurso
sąlygose ir ar pasiūlymas atitinka šiose konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus;
6.6.3. ar nebuvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos.
6.7. Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio tiekėjo minimalių kvalifikacijos duomenų
atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie
tiekėjai, kurių kvalifikacijos duomenys atitinka pirkėjo keliamus reikalavimus.
6.8. Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai raštu paprašius, tiekėjai privalo per Komisijos nurodytą
terminą pateikti raštu papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės. Tačiau ji negali prašyti, siūlyti arba
leisti pakeisti pasiūlymo, pateikto konkurso metu, esmę – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių
pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkančiu pirkimo dokumentų reikalavimus. Ši
nuostata netaikoma tikrinant dalyvių kvalifikaciją.
6.9. Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, ji privalo raštu
paprašyti tiekėjų per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su
pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas,
tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.
6.10. Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija turi teisę, o ketindama atmesti
pasiūlymą – privalo tiekėjo raštu paprašyti per Komisijos nurodytą terminą pateikti neįprastai mažos pasiūlymo
kainos pagrindimą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą.

7. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS
7.1.

7.2.

Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:
7.1.1. tiekėjas pateikė daugiau nei vieną pasiūlymą (atmetami visi tiekėjo pasiūlymai);
7.1.2. tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų, jei jie buvo taikomi;
7.1.3. tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir, Pirkėjui
prašant, nepatikslino jų;
7.1.4. pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (tiekėjo pasiūlyme nurodytas pirkimo
objektas neatitinka reikalavimų, nurodytų techninėje specifikacijoje, ir kt.) arba dalyvis, Pirkėjo prašymu,
nekeisdamas pasiūlymo esmės, nepaaiškino savo pasiūlymo;
7.1.5. tiekėjas per Pirkėjo nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų, turinčių esminę reikšmę sprendimo
dėl laimėtojo atrinkimo, ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo;
7.1.6. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Komisijos prašymu nepateikė raštiško kainos sudėtinių
dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos;
7.1.7. tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis
priemonėmis;
7.1.8. visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per didelės, pirkėjui
nepriimtinos kainos, viršijančios projekto biudžete nustatytą didžiausią galimą projekto tinkamų finansuoti
išlaidų sumą;
Apie pasiūlymo atmetimą tiekėjas informuojamas per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos.
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8. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
8.1.
8.2.

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

9.1. Jei Pirkėjo netenkina pateikti pasiūlymai, Komisijos sprendimu visi šiose konkurso sąlygose nustatytus minimalius
reikalavimus atitinkantys tiekėjai gali būti kviečiami deryboms.
9.2. 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.
9.3. Derybos gali būti vykdomos dėl visų perkamų prekių 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.
9.4. Komisija, įvertinusi tiekėjų kvalifikaciją ir pasiūlymus, visiems tiekėjams, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti, raštu
nurodys laiką, kada reikia atvykti į derybas.
9.5. Derybų procedūrų metu Komisija tretiesiems asmenims neatskleidžia jokios iš tiekėjo 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.
9.6. 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.
9.7. 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.
10. SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO
10.1. Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę. Pasiūlymai šioje
eilėje surašomi kainos didėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra vienodos kainos, nustatant pasiūlymų eilę
pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas įregistruotas anksčiausiai.
10.2. Komisija nedelsdama, ne vėliau kaip per 3 dienas, praneša pasiūlymus pateikusiems dalyviams apie
preliminarią pasiūlymų eilę, o dalyviams, kurių pasiūlymai atmesti – jų pasiūlymų atmetimo priežastis.
10.3. Komisija patvirtina pasiūlymų eilę ir priima sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo tik tada, kai bus išnagrinėtos
pasiūlymus pateikusių dalyvių pretenzijos ir skundai (jeigu tokių buvo gauta), bet ne anksčiau kaip po 5 darbo dienų
nuo pranešimo apie preliminarią pasiūlymų eilę išsiuntimo dalyviams dienos.
10.4. Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas
laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių konkurso sąlygų nuostatas.
10.5. Mažiausią kainą pasiūlęs tiekėjas yra skelbiamas laimėjusiu konkursą ir jis kviečiamas sudaryti sutartį, raštu
nurodant laiką iki kada reikia sudaryti sutartį.
10.6. Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu atsisako sudaryti pirkimo sutartį arba iki nurodyto
laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, arba atsisako pirkimo sutartį sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytomis
sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju pirkėjas siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio
pasiūlymas pagal sudarytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.
10.7. Pirkėjas, priėmęs sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo arba priėmęs sprendimą nutraukti pirkimą,
nedelsdamas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po sprendimo priėmimo, praneša kiekvienam pasiūlymą pateikusiam
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dalyviui paštu, faksu arba elektroniniu paštu, kitomis elektroninėmis priemonėmis.
11. PRETENZIJŲ PATEIKIMAS, NAGRINĖJIMO TVARKA IR TERMINAI
11.1. Kiekvienas pirkimu suinteresuotas tiekėjas, kuris mano, kad pirkėjas nesilaikė šių konkurso sąlygų reikalavimų
ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, turi teisę iki pirkimo sutarties sudarymo pareikšti pretenziją pirkėjui.
11.2. Pretenzijos pateikiamos pirkėjui raštu per 5 darbo dienas nuo dienos, kurią tiekėjas sužinojo arba turėjo
sužinoti apie tariamą savo teisėtų interesų pažeidimą.
11.3. Pirkėjas nagrinėja tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo sutarties sudarymo.
11.4. Pirkėjas privalo išnagrinėti pretenzijas ir priimti motyvuotą sprendimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo
pretenzijos gavimo dienos, o apie priimtą sprendimą – ne vėliau kaip kitą darbo dieną pranešti pretenziją
pateikusiam tiekėjui.
11.5. Pirkėjas, gavęs tiekėjo rašytinę pretenziją dėl laimėjusio tiekėjo paskelbimo, sustabdo pirkimo sutarties
pasirašymo procedūrą, kol pretenzijos bus išnagrinėtos ir priimtas sprendimas.
11.6. Dėl neišnagrinėtos ar netinkamai išnagrinėtos pretenzijos tiekėjas turi teisę Lietuvos Respublikos teisės aktų
nustatyta tvarka kreiptis į teismą.
12. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS
12.1. Pirkimo sutartis pasirašoma su laimėjusį pasiūlymą pateikusiu tiekėju šiose konkurso sąlygose nustatytomis
sąlygomis, vadovaujantis Taisyklėmis ir Civiliniu kodeksu.
12.2. Sudarant pirkimo sutartį, negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo galutinio pasiūlymo kaina ir esminės sąlygos,
taip pat pirkėjo pirkimo pradžioje nustatytos esminės pirkimo sąlygos.
12.3. Jei tiekėjas nepristato Prekių ilgiau kaip per 4 mėn. nuo pirkimo sutarties pasirašymo dienos, Pirkėjas turi
teisę reikalauti 0,01% delspinigius už kiekvieną uždelstą savaitę nuo nepristatytų Prekių kainos ir turi teisę nutraukti
pirkimo sutartį, jei tiekėjas nepristato Prekių ilgiau nei 3 mėn.
12.4. Atsiskaitymas su tiekėju bus atliekamas tokia tvarka:
12.4.1. Po Pirkimo sutarties sudarymo dienos Pirkėjas sumoka Tiekėjui 30 % Pirkimo sutarties kainos;
12.4.2. Po informacijos gavimo, kad prekės paruoštos siuntimui, Pirkėjas sumoka Tiekėjui 60 % Pirkimo
sutarties kainos;
12.4.3. Po Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos Pirkėjas sumoka Tiekėjui 10 % Pirkimo
sutarties kainos.
13. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
13.1. Tiekėjams pasiūlymų rengimo ir dalyvavimo konkurse išlaidos neatlyginamos.
13.2. Pirkėjas bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado
aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Priėmęs sprendimą nutraukti pirkimo procedūras, pirkėjas ne vėliau kaip
per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie šį sprendimą praneša visiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams,
o jeigu pirkimo procedūros nutraukiamos iki galutinio pasiūlymo pateikimo termino, visiems pirkimo sąlygas ir (arba)
pirkimų dokumentus įsigijusiems tiekėjams. Jeigu pirkimo sąlygos ir (arba) pirkimo dokumentai skelbiami viešai
(pavyzdžiui, interneto svetainėje), ten pat skelbiamas pranešimas apie pirkimo procedūrų nutraukimą.
13.3. Informacija, pateikta pasiūlymuose, išskyrus susipažinimo su gautais pasiūlymais metu skelbiamą informaciją,
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tiekėjams ir tretiesiems asmenims, išskyrus asmenis, administruojančius ir audituojančius ES struktūrinių fondų
paramos naudojimą, neskelbiami.
13.4. Pirkėjas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po pirkimo sutarties sudarymo, informuoja raštu visus pasiūlymus
pateikusius tiekėjus apie pirkimo sutarties sudarymą, nurodydamas tiekėją, su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis, ir
sutarties kainą.
14. PRIEDAI
14.1. Konkurso sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“;
14.2. Konkurso sąlygų 2 priedas „Pasiūlymo forma“;
14.3. Konkurso sąlygų 3 priedas „Tiekėjo deklaracija“.
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