KONKURSO SĄLYGOS
Granuliavimo ekstruzijos gamybos linija
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1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1 UAB „Veika“ (toliau vadinama – Pirkėjas) įgyvendindama projektą „UAB „Veika“ investicijos
į technologines ekoinovacijas“ (03.3.2-LVPA-K-837-04-0035), bendrai finansuojamą Europos Sąjungos
struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos lėšomis numato įsigyti: Granuliavimo ekstruzijos gamybos linija.
1.2 Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Projektų finansavimo ir administravimo
taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K316 (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 Europos Sąjungos fondų investicijų svetainėje
www.esinvesticijos.lt, 2021-05-31.
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 tvarka.
1.7 Pirkėjo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo
procedūromis susijusius pranešimus: Sergej Šerstinskij, tel.: 868240251, el.paštas: teisininkas@veika.lt

2. PIRKIMO OBJEKTAS
2.1. Perkama Granuliavimo ekstruzijos gamybos linija, 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. Prekės turi būti pristatytos ir pilnai paleistos darbui per 12 mėnesių nuo prekių pirkimo sutarties
pasirašymo dienos. Pristatymo terminas šalių raštišku sutarimu gali būti pratęstas 30 dienų.
2.5. Prekių pristatymo vieta – Baltosios Vokės g. 37, Vilnius
3. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI
Eil. Nr.

3.1.1.1

Kvalifikacijos reikalavimai

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

Kvalifikacijos
reikalavimų
reikšmė
Tiekėjo,
neatitinkančio
šio
reikalavimo,
pasiūlymas
atmetamas

Kvalifikacijos reikalavimus
įrodantys dokumentai
Valstybės įmonės Registrų
centro arba atitinkamos
užsienio šalies institucijos
išduotas dokumentas,
patvirtinantis, kad tiekėjas nėra
bankrutavęs, likviduojamas,
jam nėra iškelta
restruktūrizavimo, bankroto
byla ar vykdomas bankroto
procesas ne teismo tvarka, nėra
siekiama priverstinio

Eil. Nr.

Kvalifikacijos reikalavimai

pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus

Kvalifikacijos
reikalavimų
reikšmė

Kvalifikacijos reikalavimus
įrodantys dokumentai
likvidavimo procedūros ar
susitarimo su kreditoriais, arba
išrašas iš teismo sprendimo,
išduotas ne anksčiau kaip 60
dienų iki pasiūlymų pateikimo
termino pabaigos. Jei
dokumentas išduotas anksčiau,
tačiau jo galiojimo terminas
ilgesnis nei pasiūlymų
pateikimo terminas, toks
dokumentas yra priimtinas.
Pateikiama tinkamai patvirtinta
dokumento kopija arba
pateikiamas laisvos formos
tiekėjo raštiškas patvirtinimas,
kad jis atitinka šiame punkte
nurodytą kvalifikacijos
reikalavimą.

3.2. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių konkurso sąlygų 3.1.1.1 p. nustatytus
kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas ūkio subjektų grupės
narys atskirai.
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. 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 ir siunčiamas
el.paštu: teisininkas@veika.lt
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 el.paštu teisininkas@veika.lt
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.
jungtinės veiklos sutartis arba tinkamai patvirtinta jos kopija, jei bendrą pasiūlymą teikia
ūkio subjektų grupė;

4.5.3.
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 2021 m. birželio 22 d. 10 val. (Lietuvos Respublikos laiku)
atsiuntus jį elektroniniu paštu. 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, turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip,
kaip nurodyta šių konkurso sąlygų 1 priede. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą šių konkurso
sąlygų 1 priede nurodytą prekių kiekį, kainos sudėtines dalis, į techninės specifikacijos reikalavimus ir pan. Į
prekės kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos su prekių pateikimu, kaip nurodyta
specifikacijoje.
4.12 Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 90 dienų nuo jo pateikimo datos. 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.
5.5 Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas pirkėjo ir tiekėjo
susirašinėjimas yra vykdomas šiame punkte nurodytu adresu paštu, elektroniniu paštu, faksu. Tiesioginį ryšį
su tiekėjais įgalioti palaikyti: teisininkas Sergej Šerstinskij, tel.: 868240251, el.paštas: teisininkas@veika.lt
6. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS
6.1 Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, tiekėjams ar jų
įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.

6.2 Komisija nagrinėja:
6.2.1.
ar tiekėjai pasiūlyme pateikė visus duomenis, dokumentus ir informaciją, apibrėžtą šiose
konkurso sąlygose ir ar pasiūlymas atitinka šiose konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus;
6.2.2.
ar tiekėjai pasiūlymuose pateikė tikslius ir išsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir, ar
tiekėjo kvalifikacija atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus
6.2.3.
ar nebuvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos.
6.3 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.
6.4 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.
6.5 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.
6.6 Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais.
6.7 Pirkėjo neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.
6.8 Vokų atplėšimo procedūra (arba Susipažinimo su elektroniniu paštu pateiktais pasiūlymais
procedūra) vyks 2021 m. birželio 22 d.10 val. 00min. (Lietuvos Respublikos laiku), dalyviams
nedalyvaujant.
6.9 Pirkėjas užtikrina, kad pateiktuose pasiūlymuose pateiktos kainos nebus sužinotos anksčiau nei
pasiūlymų pateikimo terminas, nurodytas Konkurso sąlygų 4.9 punkte.
6.10 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.
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.
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;
7.1.3.
tiekėjas per Pirkėjo nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino
pasiūlymo;
7.1.4.
tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų, jei jie buvo taikomi;
7.1.5.
tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir,
Pirkėjui prašant, nepatikslino jų;
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 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.
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, 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, 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 Vykdant pirkimo sutartį, esminės pirkimo sutarties sąlygos keičiamos nebus, jeigu:
10.3.1. jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, kurios, jeigu būtų nustatytos pirkimo
dokumentuose, būtų suteikusios galimybę dalyvauti pirkimo procedūrose kitiems, nei dalyvavo, tiekėjams;
10.3.2. jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, dėl kurių, jeigu jos būtų nustatytos pirkimo
dokumentuose, laimėjusiu pasiūlymu galėtų būti pripažintas kito, nei pasirinktas, tiekėjo pasiūlymas;

10.3.3. pirkimo objektas yra pakeičiamas taip, kad į keičiamą pirkimo sutartį įtraukiamos naujos
(papildomos) prekės, paslaugos ar darbai;
10.3.4. ekonominė sutarties pusiausvyra pasikeičia asmens, su kuriuo sudaryta sutartis, naudai taip,
kaip nebuvo nustatyta pirminės sutarties sąlygose.
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 pirkimo atveju.
10.5 Pirkimo sutarties projektas pateikiamas Priede Nr. 3.
10.6 Sutartis sudaroma pagal Konkurso sąlygų 3 priede pateiktą sutarties formą ir nepažeidžiant kitų
Konkurso sąlygose numatytų punktų. Sutarties pagrindinės sąlygos yra privalomos Tiekėjams ir sudarant
sutartį su laimėtoju nebus keičiamos.
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.
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 Techninė specifikacija;
12.2 Pasiūlymo forma
12.3 Pirkimo-pardavimo sutarties projektas.

Konkurso sąlygų priedas Nr. 1
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Granuliavimo ekstruzijos gamybos linija
Technologinis aprašymas. Liniją sudaro sekantys komponentai:
1. Dozavimo sistema
2. Ekstruderis
3. Granuliavimo sistema
4. Klasifikatorius
5. Baigiamųjų produktų tvarkymas
6. BigBag užpildymo stotis
7. Elektros instaliacija
8. Aspiracija
Eil. Nr.
Funkcijų ir / ar techninių reikalavimų
(rodiklių) pavadinimas (apibūdinimas)
1

Techniniai reikalavimai, rodikliai

Granuliavimo ekstruzijos gamybos linija

1.2

Linijos našumas

nedaugiau nei iki 900 kg/h

1.3

Dozavimo lygis

nuo 20 iki 325 kg/h

1.4

Medžiagos dozavimas

Dozuoti ne mažiau nei 7 skirtingas medžiagas
vienu metu.

1.5

Garantija įrangai

Ne mažiau 12 mėn. nuo priėmimo perdavimo
akto pasirašymo dienos

1.6

Įranga nauja ir nenaudota

Privaloma

Įranga turi atitikti šiuos techninius standartus ir direktyvas:
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Standartas ir direktyvos pavadinimas
Mašinų direktyva 2006/42/EB
Žemos įtampos direktyva 2014/35/ES
Elektromagnetinio suderinamumo direktyva 2014/30/ES
ATEX direktyva 2014/34/ES
Slėginės įrangos direktyva 2014/68/ES
EN ISO 12100: 2010 Mašinų sauga
EN ISO 13857: 2008 Saugūs atstumai
EN 60204-1: 2014 Mašinų elektros įranga
EN 746-1: 2010 Pramoninė terminio apdorojimo įranga
EN 746-5: 2001 Pramoninio terminio apdorojimo įranga.
EN 1114-1: 2011 Ekstruderio saugos reikalavimai
EN 1114-3: 2010 Saugos reikalavimai, keliami ištraukimo įrenginiams
EN 1417: 2015 Dviejų sraigtų malūnai.
EN 12301: 2010 Kalendorius. Saugos reikalavimai.
EN 60519-1: 2014 Šildymo elektra įrenginių sauga. Bendrieji reikalavimai
EN 60519-2: 2006 Elektrošildymo įrenginių sauga.
EN 60519-6: 2011 Elektrošildymo įrenginių sauga. Saugos specifikacijos
pramoniniams mikrobangų šildymo įrenginiams

Reikalavimas
Privaloma
Privaloma
Privaloma
Privaloma
Privaloma
Privaloma
Privaloma
Privaloma
Privaloma
Privaloma
Privaloma
Privaloma
Privaloma
Privaloma
Privaloma
Privaloma
Privaloma

Pristatymas- prekės turi būti pristatytos ir pilnai paleistos darbui per 12 mėnesių nuo prekių pirkimo sutarties
pasirašymo dienos.

Atliekami darbai- pristatymas, sumontavimas, patikrinimas, personalo apmokymas.
Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi nurodyti ir pateikti prekių modelį
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Konkurso sąlygų priedas Nr. 2
PASIŪLYMAS
Dėl Granuliavimo ekstruzijos gamybos linijos
2021

-

-

.

Data

Vieta
Tiekėjo pavadinimas
Tiekėjo adresas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
Telefono numeris
Fakso numeris
El. pašto adresas
Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1) konkurso skelbime, paskelbtame svetainėje www.esinvesticijos.lt 2021-05-31.
2) konkurso sąlygose;
3) pirkimo dokumentų prieduose.
Mes siūlome šias prekes:
Eil.
Nr.

1.

Prekių/paslaugų/
darbų
pavadinimas

Kiekis

Mato
vnt.

Vieneto
kaina,
Eur (be
PVM)

Vieneto
kaina,
Eur (su
PVM)

Kaina, Eur
(be PVM)

Kaina, Eur
(su PVM)

Granuliavimo
ekstruzijos
gamybos linija
IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina)

Prekės yra naujos, nenaudotos, atitinkančios Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų nustatytus
reikalavimus.
Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės
tokios:
Eil.Nr.

Prekių techniniai rodikliai

Rodiklių reikšmės
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Eil.Nr.

Prekių techniniai rodikliai

Rodiklių reikšmės

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Eil.
Nr.

Pateiktų dokumentų pavadinimas

Dokumento puslapių
skaičius

Pasiūlymas galioja 90 dienų nuo jo pateikimo datos.
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

PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS
Nr.
2021 m.
mėn. d.
Vilnius

SALES-PURCHASE CONTRACT
No.
Contract made this
day of
2021
Vilnius

[Įmonės pavadinimas], atstovaujama [įmonės
atstovo vardas, pavardė, pareigos], toliau vadinama
„Pardavėju“, ir UAB „Veika“, atstovaujama
direktoriaus Jakov Etin, toliau vadinama „Pirkėju“,
toliau abu kartu vadinami Šalimis, sudarė šią
pirkimo-pardavimo sutartį, kurioje susitarė:

[Company name], represented by [name, surname,
position of the company’s representative] hereinafter
– "the Seller", of the one part, and JSC "Veika",
represented by the director Jakov Etin, hereinafter –
"the Buyer", of the other part, both further referred
as Parties, have concluded the following SalesPurchase Contract, where they agreed on:

1. SUTARTIES DALYKAS
1.1. Pardavėjas parduoda prekę – , o Pirkėjas
Granuliavimo ekstruzijos gamybos liniją įsipareigoja
sutarties nustatyta tvarka priimti prekes ir už jas
atsiskaityti.

1. THE OBJECT OF THE CONTRACT
1.1. The Seller sells the goods named - Granulation
Extrusion line and The Buyer undertakes to accept
the goods and to pay an agreed price for them in
accordance with the terms and conditions of this
Contract.

2. KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

2. PRICES AND PAYMENT ARRANGEMENTS
2.1. The price of the goods is [indicate the price]
EUR excluding VAT. The price includes all Seller’s
fees and all costs.
2.2 The price of the goods is the key Contract clause
which cannot be changed during the period of
Contract validity.
2.3 The Buyer shall pay to the Seller for the sold
goods as follows:
30% - advance payment due 10 days after Contract
is signed;
50% - after equipment is manufactured prior to
shipment by written confirmation from the supplier;
20% - due 10 days after Acceptance protocol is
signed.

2.1. Prekių kaina yra [nurodyti kainą] eurų be PVM.
Į kainą įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos Pardavėjo
patirtos išlaidos.
2.2 Prekės kaina yra esminė Sutarties sąlyga ir
negali būti keičiama visą jos galiojimo laikotarpį.
2.3 Už parduodamas prekes Pirkėjas atsiskaito
Pardavėjui tokia tvarka:
30 proc. – išankstinis apmokėjimas per 10 dienų po
sutarties pasirašymo;
50 proc. – po įrangos pagaminimo iki jos išsiuntimo
tiekėjui pateikus raštišką patvirtinimą;
20 proc. – per 10 dienų po įrangos priėmimo perdavimo akto pasirašymo.

3. ACCEPTANCE AND DELIVERY OF
PRODUCTS
3.1. The products shall be delivered to Baltosios
3.1. Prekės pristatomos adresu Baltosios Vokės, 37,
Vokės, 37, DAP Vilnius, Lietuva.
DAP Vilnius, Lietuva.
3.2.The delivery period may be extended by 30 days
3.2. Pristatymo terminas šalių raštišku sutarimu gali by written agreement of the parties.
būti pratęstas 30 dienų.
3.3. The goods must be delivered, installed and staff
3.3. Prekės turi būti pristatytos, instaliuotos, o trained due 12 months after Contract is signed.
personalas apmokytas ne vėliau nei per 12 mėnesių
nuo Sutarties pasirašymo.
4. LIABILITY OF THE PARTIES
4.1. The Buyer undertakes:
4.1.1. to accept the quality goods confirmed by a
4. SUTARTIES ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
4.1. Pirkėjas įsipareigoja:
Acceptance protocol from the Seller;
4.1.1. priimti iš Pardavėjo kokybiškas prekes pagal
4.1.2. to pay in a timely manner for the delivered
priėmimo – perdavimo aktą;
goods.
4.1.2. laiku atsiskaityti už pateiktas prekes.
4.2. The Seller undertakes:
4.2. Pardavėjas įsipareigoja:
4.2.1. to deliver goods in a timely manner;
4.2.1. laiku pristatyti prekes;
4.2.2. to deliver high-quality goods in accordance
3. PREKIŲ PRIĖMIMAS IR PRISTATYMAS

4.2.2. perduoti kokybiškas, techninę specifikaciją
atitinkančias prekes, taikyti prekėms gamintojo
garantiją.
4.2.3 Prekių garantija yra 12 mėnesių nuo prekių
priėmimo – perdavimo akto pasirašymo.
4.3. Šalis, pažeidusi šią sutartį, moka kitai šaliai
0,02 % delspinigių nuo nepristatytos Įrangos kainos
už kiekvieną uždelstą dieną, nuo neapmokėtų prekių
vertės bet ne daugiau kaip 5 proc. prekių kainos.
5. SUTARTIES SĄLYGOS
5.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir
galioja iki visiško jos įvykdymo.
5.2. Sutartis gali būti nutraukta:
5.2.1 abipusiu Šalių susitarimu;
5.2.2 jei Šalis padaro esminį Sutarties pažeidimą.
5.3. Vykdant pirkimo sutartį, esminės pirkimo
sutarties sąlygos keičiamos nebus, jeigu:
5.3.1. jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas,
kurios, jeigu būtų nustatytos pirkimo dokumentuose,
būtų suteikusios galimybę dalyvauti pirkimo
procedūrose kitiems, nei dalyvavo, tiekėjams;
5.3.2. jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas,
dėl kurių, jeigu jos būtų nustatytos pirkimo
dokumentuose, laimėjusiu pasiūlymu galėtų būti
pripažintas kito, nei pasirinktas, tiekėjo pasiūlymas;
5.3.3. pirkimo objektas yra pakeičiamas taip, kad į
keičiamą pirkimo sutartį įtraukiamos naujos
(papildomos) prekės, paslaugos ar darbai;
5.3.4. ekonominė sutarties pusiausvyra pasikeičia
asmens, su kuriuo sudaryta sutartis, naudai taip, kaip
nebuvo nustatyta pirminės sutarties sąlygose.
5.4
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
pirkimo atveju.

6. KITOS SĄLYGOS
6.1. Ginčai tarp šalių sprendžiami šalių susitarimu
arba įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos
teismuose.

with the specification having the manufacturer’s
warranty.
4.2.3 The warranty period is 12 months from the
date of Acceptance protocol.
4.3. The party in breach of this Agreement shall pay
to the other party 0.02% interest on the undelivered
Price of the Equipment for each day of delay, on the
value of the unpaid goods but not more than 5%.
prices of goods..

5. TERMS AND CONDITIONS OF THE
CONTRACT
5.1. The Contract shall come into effect on the day
of its signing and remain valid until its full
execution.
5.2. The Contract may be terminated:
5.2.1 by mutual agreement of the Parties.
5.2.2 in case the Party commits a material breach of
the Contract.
5.3. The performance of the Purchase Contract will
not alter the material terms of the Purchase Contract
unless:
5.3.1. they are modified by the imposition of new
conditions which, if they had been laid down in the
contract documents, would have enabled suppliers
other than those which participated to take part in
the procurement procedures;
5.3.2. they are modified by the imposition of new
conditions which, if they had been laid down in the
contract documents, would have led to the award of
the contract to a supplier other than the supplier
selected;
5.3.3. the subject-matter of the contract is modified
in such a way that new (additional) goods, services
or works are included in the contract being modified;
5.3.4. the economic equilibrium of the contract is
altered in favour of the person to whom the contract
has been awarded in a way that was not foreseen in
the terms of the original contract.
5.4 The contract may also be amended during its
term where the amendment does not substantially
alter the nature of the contract and the total value of
the individual amendments pursuant to this clause
does not exceed 10 per cent of the value of the
original contract in the case of the purchase of
goods.

6. MISCELLANEOUS
6.1. Disputes between the contracting Parties shall
be resolved by the agreement between the Parties or
according to the procedure established by the law in
the Lithuanian courts.

6.2. Sutartis sudaroma dviem egzemplioriais lietuvių
ir anglų kalbomis, kurių kiekvienas turi vienodą
teisinę galią ir pateikiamas kiekvienai šaliai po
vieną egzempliorių.
PIRKĖJAS
BUYER

6.2. The Contract is made in two equally binding
counterparts, in English and Lithuanian; each Party
receives one copy of the Contract.

PARDAVĖJAS
SELLER

Direktorius/Director
Jakov Etin
…………………………………..
UAB Veika
Baltosios Vokės, 37, Vilnius, Lithuania
tel./faksas.: (+370 5) 2706635
Account No. LT 97 7300 0100 0065 1702
Bank: "Swedbank", Bank code: 73 000
Company code: 120539180
VAT payer’s code LT205391811

…………………………………..

2021-__-__ Sutarties Specifikacija
Specification of the __-__-2021 Contract
Complectation of the extrusion line:
Ekstruzijos linijos komplektacija:
1. Dosingsystem
1. Dozavimo sistema
2. Extruder
2. Ekstruderis
3. Pelletizing system
3. Granuliavimo sistema
4. Classfier
4. Klasifikatorius
5. Finishproduct Handling
5. Baigiamųjų produktų tvarkymas
6. BigBag Fillingstation
6. BigBag užpildymo stotis
7. Electric
8. Aspiration
7. Elektros instaliacija
8. Aspiracija
Ekstruzijos Linijos našumas iki 900 kg/val.
Performance of the line up to 900 kg/h
Dozavimo lygis nuo 20 iki 325 kg/val.
Dosing level from 20 up to 325 kg/h
Dozuoti ne mažiau nei 7 skirtingas medžiagas vienu To dose not least than 7 different materials
metu.
together
Garantija yra 12 mėnesių.
The warranty period must be 12 months.
Įrangos modelis naujas ir nenaudotas
The equipment model must be new and unused
Įranga turi atitikti šiuos techninius standartus ir
direktyvas:
- Mašinų direktyva 2006/42/EB
- Žemos įtampos direktyva 2014/35/ES
- Elektromagnetinio suderinamumo direktyva
2014/30/ES
- ATEX direktyva 2014/34/ES
- Slėginės įrangos direktyva 2014/68/ES
- EN ISO 12100: 2010 Mašinų sauga
- EN ISO 13857: 2008 Saugūs atstumai
- EN 60204-1: 2014 Mašinų elektros įranga
- EN 746-1: 2010 Pramoninė terminio apdorojimo
įranga. Bendrieji saugos reikalavimai
- EN 746-5: 2001 Pramoninio terminio apdorojimo
įranga. Terminis apdorojimas druskos vonioje
- EN 1114-1: 2011 Ekstruderio saugos reikalavimai
- EN 1114-3: 2010 Saugos reikalavimai, keliami
ištraukimo įrenginiams
- EN 1417: 2015 Dviejų sraigtų malūnai.
- EN 12301: 2010 Kalendorius. Saugos reikalavimai.
- EN 60519-1: 2014 Šildymo elektra įrenginių sauga.
Bendrieji reikalavimai
- EN 60519-2: 2006 Elektrošildymo įrenginių sauga.
Ypatingieji reikalavimai
- EN 60519-6: 2011 Elektrošildymo įrenginių sauga.
Saugos specifikacijos pramoniniams mikrobangų
šildymo įrenginiams

The equipment will be designed in compliance
with the following standards and directives:Machinery Directive 2006/42/EC- Low Voltage
Directive
2014/35/EUElectromagnetic
Compatibility Directive 2014/30/EU- ATEX
Directive 2014/34/EU- Pressure Equipment
Directive
2014/68/EUApplied
harmonized
standards including, but not limited to:- EN ISO
12100: 2010Safety of Machinery- EN ISO
13857: 2008Safety distances- EN 60204-1: 2014
Electrical Equipment of MachineryPlastics and
rubber machines:- EN 746-1: 2010 Industrial
thermoprocessing equipment - Common safety
requirements- EN 746-5: 2001 Industrial
thermoprocessing equipment - Salt bath
thermoprocessing equipment- EN 1114-1: 2011
Safety requirements forextruders- EN 1114-3:
2010 Safety requirements for haul-offs- EN
1417: 2015 Two roll mills - Safety requirementsEN
12301:
2010
Calenders
SafetyrequirementsMicrowave
heating
installations:- EN 60519-1: 2014 Safety in
electroheat installations – General requirementsEN 60519-2: 2006 Safety in electroheat
installations – Particular requirements for
resistance heating equipment- EN 60519-6: 2011
Safety
in
electroheat
installations
–
Specifications for safety in industrial microwave
heating equipment

Pirkėjas
Direktorius Jakov Etin
…………………………………..
UAB „Veika“
Baltosios Vokės 37, Vilnius, Lithuania
Tel. / fax (+ 370 5) 270 66 35
Sąskaitos Nr.
LT 97 7300 0100 0065 1702
Bank/bankas: „Swedbank“, Bank SWIFT:
HABALT22
Įmonės kodas: 120539180
PVM
mokėtojo
kodas:
LT205391811
A.V.

Pardavėjas

