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A. Bendrosios nuostatos
1. Bendrosios
nuostatos

1.1

UAB „GLASS LT“ (toliau vadinama – Pirkėjas), V. Kudirkos g. 22–10, LT01113 Vilnius, Lietuva, tel. (+370 5) 2351032, įmonės kodas 124578825,
PVM kodas LT245788219, kuri vykdys pirkimo procedūras ir Užsakovo
funkcijas, kaip nustatyta LR statybos įstatyme bei pirkimo (rangos) sutarties
sąlygose, numato įsigyti: statybos darbus. Pirkėjo kontaktinis asmuo –
direktorius Giedrius Jackūnas, tel. (+370 698) 49168, el. paštas
giedrius@glasslt.com).

1.2

Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Projektų finansavimo ir
administravimo taisyklėse, patvirtintose LR finansų ministro 2014 m.
spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl projektų administravimo ir
finansavimo taisyklių patvirtinimo“, (toliau – Taisyklės). Taip pat sąvokos
apibrėžtos rangos sutarties sąlygose (žr. pirkimo dokumentų II skyrių).

1.3

Pirkimas vykdomas vadovaujantis Taisyklėmis, Lietuvos Respublikos
civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais teisės aktais bei šiomis
Konkurso sąlygomis.

1.4

Išankstinis informacinis skelbimas apie pirkimą nebuvo skelbtas. Pirkimas
vykdomas raštu.

1.5

Skelbimas apie pirkimą paskelbtas Europos Sąjungos struktūrinės paramos
svetainėje www.esinvesticijos.lt, 2016-09-16 dieną.

1.6

Pirkimas atliekamas konkurso būdu laikantis laisvo prekių judėjimo,
įsisteigimo teisės, laisvės teikti paslaugas, nediskriminavimo bei vienodo
požiūrio, skaidrumo, proporcingumo ir abipusio pripažinimo principais.

1.7

Pateikdamas savo pasiūlymą, konkurso dalyvis1 sutinka su visais pirkimo
dokumentų reikalavimais ir bendrosiomis bei konkrečiosiomis šios pirkimo
sutarties sąlygomis ir atsisako taikyti bet kokias kitas, sutartyje nenumatytas,
sąlygas.

1.8

Pirkėjas bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti
pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti.

1.9

Tiekėjas padengia visas išlaidas, susijusias su konkurso pasiūlymo parengimu
ir pasiūlymo pateikimu. Pirkėjas nėra atsakingas už šias išlaidas,
neatsižvelgiant į konkurso eigą ar rezultatą ir nekompensuos Dalyviui jokių
išlaidų, susijusių su dalyvavimu šiame konkurse.

1.10 Konkursui neįvykus dėl to, kad nebuvo gauta nė vieno Pirkėjo nustatytus
reikalavimus atitinkančio tiekėjo pasiūlymo, Pirkėjas pasilieka teisę
pakartotinį pirkimą vykdyti Taisyklių 461. punkte nustatyta tvarka.2
2. Pirkimo
objektas

1

2.1

Perkamas objektas – Gamybos paskirties pastato Naujoji g. 136D, Alytuje
statyba.

2.2

Šis pirkimas į dalis neskirstomas, todėl pasiūlymas turi būti pateiktas visam
darbų kiekiui.

Tiekėjas nuo pasiūlymo pateikimo momento yra laikomas dalyviu.

Neįvykus konkursui ir dėl to vykdant pakartotinį pirkimą, 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.
2
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2.3

Perkamų statybos darbų apimtys ir naudojamų medžiagų kiekiai bei jų
techninės savybės nurodytos pirkimo sutartį sudarančiuose dokumentuose.
Užsakovo parengtas Techninis projektas pateikiamas pirkimo dokumentų
III–V skyriuose. Pirkimas apima visus Techniniame projekte numatytus
darbus, nepriklausomai nuo to, ar darbai yra aprašyti visuose trijuose
aukščiau paminėtuose skyriuose, ar tiktai viename iš jų. Jeigu techninėje
specifikacijoje būtų panaudoti konkretūs prekių pavadinimai, kilmės šalis,
standartai, technologijos, medžiagos ar pan., tiekėjai turi teisę siūlyti
lygiavertes ar geresnių charakteristikų prekes. Pateikdamas pasiūlymą,
tiekėjas sutinka su šio pirkimo sąlygomis ir patvirtina, kad pirkimo sąlygas
išnagrinėjo išsamiai, suprato perkamą pirkimo objektą, nurodytą pirkimo
dokumentų III skyriuje „Techninis projektas“, jo pasiūlyme pateikta
informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia norint tinkamai įvykdyti
pirkimo sutartį. Techninis projektas bus pateikiamas tik tiems tiekėjams,
kurie vienu iš šių konkurso sąlygų 8.3 punkte nurodytu kontaktu pateiks
prašymą Techninio projekto egzemplioriui gauti.

2.4

Darbai turi būti atlikti per 12 mėnesių nuo Darbų pradžios. (Darbų pradžia –
data pagal sutarties Konkrečiųjų sąlygų 8.1 p.).

2.5

Pagrindiniai šio pirkimo darbai yra šie:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

darbo projekto parengimas;
pasiruošimas, aikštelės aptvėrimas, apsauga;
gamybinio pastato – statybos darbai;
lauko ir vidaus inžinerinių tinklų įrengimas;
privažiavimo kelių, parkavimo aikštelių įrengimas;
visų reikiamų įrengimų tiekimas ir sumontavimas;
bandymų ir paleidimo – derinimo darbai;
personalo mokymai.

3. Lėšų šaltinis

3.1

Šis projektas finansuojamas UAB „GLASS LT“ ir Europos Sąjungos paramos
lėšomis.

4. Minimalūs
kvalifikacijos
reikalavimai
dalyviui ir dalyvio
kvalifikaciją
įrodantys
dokumentai

4.1

Tiekėjas, pageidaujantis dalyvauti pirkime, turi atitikti žemiau 1 lentelėje
nurodytus minimalius reikalavimus jo kvalifikacijai ir pateikti nurodytą
informaciją apie savo kvalifikaciją bei kvalifikaciją patvirtinančius
dokumentus, o jei dėl pateisinamų priežasčių negali pateikti nurodytų
dokumentų – kitus Pirkėjui priimtinus dokumentus ar informaciją, kurie
patvirtintų, kad Tiekėjo kvalifikacija atitinka keliamus reikalavimus. Šie
reikalavimai yra įrodymas, kad Tiekėjas turi patirties, įgūdžių, turi reikalingus
techninius ir profesinius pajėgumus, yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus
įvykdyti pirkimo sąlygas:
1 lentelė

Eil.
Nr.

Minimalūs
reikalavimai

kvalifikaciniai Pateikiami
informacija

dokumentai

ir

Bendrieji tiekėjų kvalifikaciniai reikalavimai
4.1.1

Tiekėjas nėra bankrutavęs,
likviduojamas, su kreditoriais
sudaręs taikos sutarties (tiekėjo ir
kreditorių susitarimo tęsti tiekėjo
veiklą, kai tiekėjas prisiima tam
tikrus
įsipareigojimus,
o
kreditoriai
sutinka
savo
6

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
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reikalavimus atidėti, sumažinti ar
jų atsisakyti), 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
inicijuotos
priverstinio
likvidavimo ar susitarimo su
kreditoriais procedūros arba jam
nėra vykdomos analogiškos
procedūros pagal šalies, kurioje
jis registruotas, įstatymus.

4.1.2

Pirkimo dokumentai
I skyrius. Konkurso sąlygos
1 skirsnis. Nurodymai dalyviams

procesas ne teismo tvarka, nėra
siekiama priverstinio 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 laikas 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.

Tiekėjas
vykdomą
veiklą Valstybės įmonės Registrų centro
įregistravęs teisės aktų nustatyta išduota
Lietuvos
Respublikos
tvarka
juridinių asmenų registro išplėstinio
išrašo kopija ar kiti dokumentai,
patvirtinantys tiekėjo vykdomos
veiklos įregistravimą teisės aktų
nustatyta tvarka arba atitinkamos
užsienio
šalies
institucijos
(profesinių ar veiklos tvarkytojų,
valstybės
įgaliotų
institucijų
pažymos, kaip yra nustatyta toje
valstybėje,
kurioje
tiekėjas
registruotas) išduotas dokumentas ar
priesaikos deklaracija, liudijanti
tiekėjo
vykdomos
veiklos
įregistravimą teisės aktų nustatyta
tvarka.
Pateikiama
tinkamai
patvirtinta dokumento kopija* arba
pateikiamas laisvos formos tiekėjo
raštiškas patvirtinimas, kad jis
atitinka šiame punkte nurodytą
kvalifikacijos reikalavimą.

Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo
reikalavimai
4.1.3
Tiekėjas turi turėti teisę būti Lietuvos Respublikos aplinkos
ypatingo
statinio
statybos ministerijos ar valstybės įmonės
Rangovu ir turi teisę atlikti visus Statybos produkcijos sertifikavimo
ypatingo statinio (statinių grupė: centro
išduotas
galiojantis
negyvenamieji
pastatai; kvalifikacijos atestatas arba teisės
gamybos ir pramonės paskirties pripažinimo pažyma. Pateikiama
pastatai; darbų sritys – pagal tinkamai patvirtinta dokumento
techninį
projektą)
statybos kopija.
darbus, reikalingus sutarčiai
įvykdyti.
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4.1.4

Pavienis dalyvis/ jungtinės
veiklos dalyvis (bent vienas
jungtinės veiklos partneris)
privalo pasiūlyti statybos darbų
vadovą, kuris atitiktų žemiau
nurodytus reikalavimus:
a)
kvalifikacijos
atestatas,
suteikiantis teisę eiti ypatingo
statinio statybos vadovo (statinių
grupės: negyvenamieji pastatai;
gamybos ir pramonės paskirties
pastatai) pareigas;
b) ne mažesnė kaip 3 metų
patirtis dirbant ypatingo statinio
statybos vadovu;
c) patirtis dirbant ypatingo
statinio
(statinių
grupė:
negyvenamieji
pastatai;
gamybos ir pramonės paskirties
pastatai) statybos vadovu bent
viename projekte.

Pateikiamas
siūlomo
statybos
vadovo gyvenimo aprašymas ir
kvalifikacijos atestatas, suteikiantis
teisę eiti ypatingo statinio statybos
vadovo pareigas

4.1.5

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.

1) Pateikiamas Tiekėjo vadovo
ar jo įgalioto asmens
pasirašytas įvykdytos (-ų) ar
vykdomos (-ų) sutarties (čių)
sąrašas,
nurodant
kiekvienos sutarties pradžią
ir
pabaigą,
sutarties
vertę/įvykdytos
sutarties
dalies vertę, užsakovą.
2) Pateikiamos užsakovo (-ų)
pažymos apie sėkmingai
įvykdytas
(vykdomas)
sutartis.

4.1.6

Tiekėjo paskutinių finansinių
metų arba per laiką nuo tiekėjo
įregistravimo dienos (jeigu
tiekėjas veiklą vykdė mažiau nei
1 finansinius metus) kritinio
likvidumo koeficiento reikšmė
yra ne mažesnė nei 0,5.

Pateikiamas patvirtintas 2015 m.
balansas (išduotas valstybės įmonės
Registrų centro LR Vyriausybės
nustatyta tvarka) arba šalies, kurioje
registruotas tiekėjas, atitinkami
dokumentai.

Kritinio likvidumo koeficientas
išreiškiamas kaip Trumpalaikio
turto ir Atsargų skirtumo
santykis su Trumpalaikiais
įsipareigojimais.
Jeigu
trumpalaikiai
įsipareigojimai
lygūs 0, laikoma, kad tiekėjai
atitinka
nustatytą
kritinio
likvidumo reikalavimą.
4.1.7

Tiekėjas turi turėti įdiegtą ir Tiekėjas turi pateikti galiojantį
veikiančią kokybės vadybos akredituotos įstaigos išduotą ISO
8
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sistemą, atitinkančią ISO 9001
standartą
arba
lygiavertį
standartą (bendrųjų statybos
darbų srityje). Kokybės vadybos
sistema turi būti audituota ir
sertifikuota

9001 sertifikatą arba lygiaverčiustį
kokybės
vadybos
užtikrinimo
priemonių įrodymus. Tokių kokybės
vadybos užtikrinimo priemonių
atitikimą ISO 9001 standarto
reikalavimams
turi
patvirtinti
akredituota sertifikavimo įstaiga
Europos Bendrijos teisės aktų
arba akreditacijos įstaiga.
nustatytus
reikalavimus
atitinkančios
sertifikavimo Sertifikatas turi galioti pasiūlymo
įstaigos, turinčios teisę atlikti pateikimo metu bei per visą darbų
akredituotą
sertifikavimą atlikimo laikotarpį. Jei tiekėjo
minėtoje srityje.
turimas
sertifikato
galiojimas
baigiasi iki darbų laikotarpio
pabaigos, tiekėjas privalės pratęsti
turimą sertifikatą (įsigyti naują) ir
pateikti jį Pirkėjui. Pirkėjas pasilieka
teisę nutraukti/ peržiūrėti sutartį su
tiekėju jei sertifikatas nebus
pratęstas arba bus sustabdytas ar
nutrauktas jo galiojimas.
4.1.8

4.1.9

Tiekėjas turi turėti įdiegtą ir
veikiančią aplinkos apsaugos
vadybos sistemą, atitinkančią
ISO 14001 standartą arba
lygiavertį standartą (bendrųjų
statybos darbų srityje). Aplinkos
apsaugos vadybos sistema turi
būti audituota ir sertifikuota
Europos Bendrijos teisės aktų
nustatytus
reikalavimus
atitinkančios
sertifikavimo
įstaigos, turinčios teisę atlikti
akredituotą
sertifikavimą
minėtoje srityje.

Tiekėjas turi pateikti galiojantį
akredituotos įstaigos išduotą ISO
14001 sertifikatą arba lygiaverčius
kokybės
vadybos
užtikrinimo
priemonių įrodymus. Tokių kokybės
vadybos užtikrinimo priemonių
atitikimą ISO 14001 standarto
reikalavimams
turi
patvirtinti
akredituota sertifikavimo įstaiga
arba akreditacijos įstaiga.

Tiekėjas turi turėti įdiegtą ir
veikiančią darbuotojų saugos ir
sveikatos vadybos sistemą,
atitinkančią OHSAS 18001:2007
standartą
arba
lygiavertį
standartą (bendrųjų statybos
darbų
srityje).
Darbuotojų
saugos ir sveikatos vadybos
sistema turi būti audituota ir
sertifikuota Europos

Tiekėjas turi pateikti galiojantį
akredituotos
įstaigos
išduotą
OHSAS 18001:2007 sertifikatą arba
lygiaverčius
kokybės
vadybos
užtikrinimo priemonių įrodymus.
Tokių kokybės vadybos užtikrinimo
priemonių atitikimą 18001:2007
standarto
reikalavimams
turi
patvirtinti akredituota sertifikavimo
įstaiga.
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Bendrijos teisės aktų nustatytus
reikalavimus
atitinkančios
sertifikavimo įstaigos, turinčios
teisę
atlikti
akredituotą
sertifikavimą minėtoje srityje.



5. Ūkio subjektų
grupės
dalyvavimas
pirkimo
procedūrose

Pirkimo dokumentai
I skyrius. Konkurso sąlygos
1 skirsnis. Nurodymai dalyviams

Sertifikatas turi galioti pasiūlymo
pateikimo metu bei per visą darbų
atlikimo laikotarpį. Jei tiekėjo
turimas
sertifikato
galiojimas
baigiasi iki darbų laikotarpio
pabaigos, tiekėjas privalės pratęsti
turimą sertifikatą (įsigyti naują) ir
pateikti jį Pirkėjui. Pirkėjas pasilieka
teisę nutraukti/ peržiūrėti sutartį su
tiekėju jei sertifikatas nebus
pratęstas arba bus sustabdytas ar
nutrauktas jo galiojimas.

1) jeigu Tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes
atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje
išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų – pateikiama
priesaikos deklaracija arba oficiali tiekėjo deklaracija.
2) dokumentų kopijos yra tvirtinamos tiekėjo arba jo įgalioto asmens
parašu, nurodant žodžius „Kopija tikra“ ir pareigų pavadinimą, vardą
(vardo raidę), pavardę, datą ir antspaudą (jei turi).

4.2

Nustatyti minimalūs kvalifikacijos reikalavimai dirbtinai neriboja
konkurencijos, yra pagrįsti ir proporcingi pirkimo objektui, tikslūs ir aiškūs,
nepažeidžiantys tiekėjo teisės saugoti intelektinę nuosavybę, gamybos ir
komercinę paslaptį.

4.3

Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis
pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis
teisėtomis priemonėmis.

5.1

Prireikus Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais,
neatsižvelgdamas į tai, kokio teisinio pobūdžio būtų ryšiai su jais. Šiuo atveju
Tiekėjas privalo įrodyti Pirkėjui, kad vykdant sutartį šie ištekliai jam bus
prieinami. Tokiomis pačiomis sąlygomis ūkio subjektų grupė gali remtis ūkio
subjektų grupės dalyvių arba kitų ūkio subjektų pajėgumais.
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).
Jei bendrą pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, šių konkurso sąlygų 4.1.14.1.2 ir 4.1.6 punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir
pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas ūkio subjektų grupės narys
atskirai, o šių konkurso sąlygų 4.1.3 – 4.1.5, 4.1.7-4.1.9 punktuose nurodytus
reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus bent vienas ūkio
subjektų grupės narys arba visi ūkio subjektų grupės nariai kartu. 4.1.3.
punkte nurodytą reikalavimą ūkio subjektų grupės nariai turi atitikti pagal
priimtų įsipareigojimų dalį.

5.2

5.3
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6. Susitikimas su
konkurso
dalyviais ir
statybvietės
apžiūra

Pirkimo dokumentai
I skyrius. Konkurso sąlygos
1 skirsnis. Nurodymai dalyviams

5.4

Pasiūlymo formoje (Pasiūlymo rašte) Tiekėjas turi nurodyti, kokius ir kokiai
būsimos sutarties įvykdymo daliai (dalis procentais bendroje pasiūlymo
kainoje) Subtiekėjus/Subteikėjus/Rangovus jis ketina pasitelkti, jei pasitelks.
Pasitelkiami Subtiekėjai/Subteikėjai/Subrangovai turi atitikti Konkurso
sąlygų 4.1.1-4.1.2 punktuose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus.
Tiekėjas turi pateikti Subtiekėjų/Subteikėjų/Subrangovų, jei tokius
numato pasitelkti, kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus.
Jei darbų pirkimo sutarčiai vykdyti pasitelkiami subrangovai, Tiekėjo
(Rangovo) atliekamų darbų dalis turi būti ne mažesnė kaip 40 procentų visų
darbų.

6.1

Pirkėjas numato rengti aiškinamąjį susirinkimą ir statybvietės apžiūrą, kurie
įvyks Alytuje, Naujoji g. 136D skelbime apie pirkimą nurodyta data.

6.2

Konkurso dalyviui rekomenduojama dalyvauti aiškinamajame susirinkime,
apžiūrėti statybvietę ir jos apylinkes, kas susipažinti su visa pasiūlymui rengti
reikalinga informacija ir įvertinti visas išlaidas, riziką bei visas aplinkybes,
prieš rengiant ir pateikiant Pasiūlymą bei pasirašant Sutartį.

6.3

Pirkėjas parengia ir išsiunčia aiškinamojo susirinkimo ir lankymosi
statybvietėje protokolą visiems Tiekėjams, kurie dalyvaus aiškinamajame
susirinkime ir statybvietės apžiūroje bei tiems Tiekėjams, kurie pateiks
prašymą Techniniam projektui gauti.

B. Pirkimo dokumentai
7. Pirkimo
dokumentų
turinys

8. Pirkimo
dokumentų
išaiškinimas ir
patikslinimas

7.1

Pirkimo dokumentų rinkinį sudaro visi dokumentai nurodyti pirkimo
dokumentų turinyje (2 psl.), kurie turi būti skaitomi kartu su aiškinamojo
susirinkimo ir lankymosi statybvietėje protokolu (žr. Konkurso sąlygų 1
skirsnio 6.1 punktą) ir su pirkimo dokumentų paaiškinimais, papildymais bei
pataisomis, parengtais ir gautais pagal šių konkurso sąlygų 1 skirsnio 8
straipsnio reikalavimus.

7.2

Skelbimas apie pirkimą yra šių pirkimo dokumentų sudėtinė dalis.

7.3

Tiekėjas yra atsakingas už rūpestingą viso pirkimo dokumentų rinkinio
išnagrinėjimą, įskaitant visus siųstus paaiškinimus, papildymus, pataisas bei
protokolus, ir už visos pasiūlymui rengti reikalingos informacijos surinkimą,
kuri gali turėti įtakos Pasiūlymo kainai arba Sutarties atlikimui. Jei dalyvis
bus pripažintas konkurso laimėtoju, joks jo reikalavimas pakeisti pasiūlymo
kainą, grindžiamas esamos situacijos nežinojimu, klaidomis ar praleidimais
dalyvio pasiūlyme ir įsipareigojimuose, nebus priimtas.

8.1

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.

8.2

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.

8.3

Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas
Pirkėjo ir Tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas šiame punkte nurodytu
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Pirkimo dokumentai
I skyrius. Konkurso sąlygos
1 skirsnis. Nurodymai dalyviams

adresu paštu, elektroniniu paštu, faksu. Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti
palaikyti: Giedrius Jackūnas, UAB „GLASS LT“,V. Kudirkos g. 22–10,
Vilnius, Lietuva; el. paštas: giedrius@glasslt.com., tel. (8 698) 49168, faks.
(+370 5) 2350098.

C. Pasiūlymo rengimas, pateikimas, keitimas
Tiekėjo pasiūlymas (įskaitant kvalifikaciją įrodančius dokumentus) bei kita
korespondencija pateikiama lietuvių kalba. Jei atitinkami dokumentai yra
išduoti kita kalba, turi būti pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas į lietuvių
kalbą. Vertimas į lietuvių kalbą turi būti patvirtintas vertėjo parašu, nurodytos
vertėjo pareigos, vardas, pavardė ir patvirtintas vertimo biuro antspaudu.

9. Pasiūlymo
kalba

9.1.

10. Dokumentai
sudarantys
pasiūlymą

10.1. Tiekėjas privalo pasiūlymą pateikti pagal pirkimo dokumentuose pateiktą
formą (žr. Konkurso sąlygų 2 skirsnį „Pasiūlymo forma ir priedai“),
įrašydamas reikalingą informaciją ir pridėdamas reikalaujamus dokumentus.
Tiekėjo pasiūlymą sudaro šių dokumentų visuma:
(a) “Pasiūlymo raštas” ir “Pasiūlymo priedas” (žr. I skyrius 2 skirsnis
„Pasiūlymo forma ir priedai“, 1 ir 1.1 punktas);
(b) Dokumentai, patvirtinantys Tiekėjo atitikimą 1 lentelėje nurodytiems
minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams (žr. I skyrius 1 skirsnis 4
straipsnis ir 2 skirsnis 2.1 punktas);
(c) pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pagal konkurso sąlygų, 1 skirsnio 13
straipsnio nuostatas (žr. II skyrius 4 skirsnis „Užtikrinimo ir garantijų
formos“);
(d) įgaliojimas, jei taikoma (žr. I skyrius 2 skirsnis „Pasiūlymo forma ir
priedai“, 1.2 punktas);
(e) jungtinės veiklos sutartis, jei taikoma (žr. I skyrius 2 skirsnis „Pasiūlymo
forma ir priedai“, 1.3 punktas);
(f) Programa (žr. I skyrius 2 skirsnis „Pasiūlymo forma ir priedai“, 3.1
punktas);
(g) įkainoti Darbų kiekių žiniaraščiai (žr. IV skyrius „Darbų kiekių
žiniaraščiai“; I skyrius 2 skirsnis „Pasiūlymo forma ir priedai“, 4.1
punktas).
10.2. Visi Tiekėjo pasiūlymo dokumentai, nurodyti 10.1 punkte turi būti pateikiami
viename voke. Pasiūlymas teikiamas užklijuotame voke, ant voko turi būti
užrašytas Pirkėjo pavadinimas, adresas, pirkimo pavadinimas, tiekėjo
pavadinimas ir adresas, užrašas „Negalima atplėšti iki pasiūlymų pateikimo
termino pabaigos“. Jeigu pasiūlymas pateikiamas neužklijuotame voke,
vokas su pasiūlymu grąžinamas jį atsiuntusiam tiekėjui.
10.3. Konkurso pasiūlymas privalo griežtai atitikti visus pirkimo dokumentų
reikalavimus be jokių Tiekėjo padarytų pakeitimų, nukrypimų ar išlygų,
galinčių bet kokiu būdu:
(a) turėti neigiamą poveikį pirkimo dokumentuose numatytoms darbų
apimtims, kokybei ar atlikimo trukmei;
(b) riboti Pirkėjo/Užsakovo teises arba konkurso dalyvio
įsipareigojimus nurodytus Konkurso ir Sutarties sąlygose;
(c) pažeisti lygiateisiškumo principus, vertinant kitų konkurso dalyvių
pasiūlymus.
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Pirkimo dokumentai
I skyrius. Konkurso sąlygos
1 skirsnis. Nurodymai dalyviams

10.4. Pasiūlymas su aukščiau paminėtais pakeitimais, nukrypimais ar išlygomis bus
pripažintas neatitinkančiu pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų ir
atmestas.
10.5. 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.
11. Pasiūlymo
kainos

11.1. Pasiūlyme nurodoma darbų kaina pateikiama eurais be PVM ir nurodant su
PVM (PVM turi būti nurodomas atskirai) taip, kaip nurodyta konkurso sąlygų
1 skyriaus 2 skirsnio pateiktoje pasiūlymo formoje „Pasiūlymo raštas“. Į
pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuota:
a) visų pirkimo objekto darbų nurodytų ar kitaip paminėtų bent
viename iš sutartį sudarančių dokumentų, kuriuos konkurso
tiekėjas įsipareigoja Pirkėjui įvykdyti ir pabaigti, atlikimo
išlaidos;
b) defektų ištaisymo pagal Sutarties sąlygas išlaidos.
11.2. Tiekėjas įrašo visų darbų, aprašytų pirkimo dokumentuose, pozicijų įkainius
bei kainas. Pozicijos, kurių įkainis ar kaina nenurodyti, nebus apmokėtos,
laikant, kad jos įtrauktos į kitus Darbų kiekių žiniaraščio nurodytus įkainius
bei kainas.
11.3. Į Tiekėjo nurodytą kainą įtraukiamos visos išlaidos, muitai, mokesčiai ir
rinkliavos, kurios Tiekėjo yra mokėtinos pagal sutartį arba dėl bet kurios kitos
nors priežasties.
11.4. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis
Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.
11.5. Pasiūlymo kaina, tarpinės sumos ir įkainiai darbų kainų žiniaraščiuose privalo
būti nurodomi dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu. Atliekant skaičiavimus
naudojant „Excel“ ar kitas kompiuterines programas būtina nustatyti skaičių
suapvalinimo funkciją „ROUND“, nurodant du skaitmenis po kablelio.
11.6. Pasiūlymas bus vertinamas eurais. Jeigu pasiūlyme kaina bus nurodyta
užsienio valiuta, jis bus perskaičiuojama eurais pagal Lietuvos Banko
nustatytą ir paskelbtą oficialų euro ir užsienio valiutos santykį paskutinę
pasiūlymų pateikimo termino dieną.

12. Pasiūlymo
galiojimas

12.1. Tiekėjas savo pasiūlyme turi nurodyti pasiūlymo galiojimo terminą.
Pasiūlymas turi galioti 90 dienų po pasiūlymo pateikimo termino dienos
imtinai. Pasiūlymas, kurio galiojimo laikotarpis trumpesnis, bus atmetamas.
Jei pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas
galioja tiek, kiek nustatyta pirkimo dokumentuose.
12.2. Kol nesibaigė pasiūlymo galiojimo laikas, Pirkėjas gali prašyti, kad konkurso
tiekėjas pratęstų Pasiūlymo galiojimo terminą iki konkrečiai nurodytos datos.
Dalyvis gali atmesti tokį prašymą neprarasdamas teisės į savo Pasiūlymo
galiojimo užtikrinimą.
12.3. Konkurso dalyvis, kuris sutinka pratęsti savo pasiūlymo galiojimo terminą ir
apie tai raštu praneša Pirkėjui, privalo pratęsti pasiūlymo galiojimo
užtikrinimo terminą arba pateikti naują pasiūlymo galiojimo užtikrinimą.
Jeigu dalyvis neatsako į Pirkėjo prašymą pratęsti pasiūlymo galiojimo
užtikrinimo terminą, jo nepratęsia arba nepateikia naujo pasiūlymo
užtikrinimo, laikoma, jog jis atmetė prašymą pratęsti savo pasiūlymo
galiojimo terminą.
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13. Pasiūlymo
galiojimo
užtikrinimas

Pirkimo dokumentai
I skyrius. Konkurso sąlygos
1 skirsnis. Nurodymai dalyviams

13.1. Tiekėjo pateikiamo pasiūlymo galiojimas turi būti užtikrintas banko ar
draudimo bendrovės laidavimo draudimu. Užtikrinimo vertė – 3 proc. nuo
pasiūlymo vertės. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas turi galioti visą
pasiūlymo galiojimo laikotarpį.
13.2. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas turi būti pateiktas pagal pirkimo
dokumentuose pateiktą formą. Prieš pateikdamas pasiūlymo galiojimo
užtikrinimą Tiekėjas gali prašyti Pirkėjo patvirtinti, kad jis sutinka priimti
Tiekėjo siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą. Patvirtinimas neatima
teisės iš Pirkėjo atmesti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą, gavus informaciją,
kad pasiūlymo galiojimą užtikrinantis ūkio subjektas tapo nemokus ar
neįvykdė įsipareigojimų Pirkėjui arba kitiems ūkio subjektams, ar juos vykdė
netinkamai
13.3. Pasiūlymų galiojimą užtikrinantis dokumentas (originalas) grąžinamas
pasirašius rangos darbų sutartį su laimėtoju ir laimėtojui pateikus su Pirkėju
suderintą Sutarties įvykdymo užtikrinimą.
13.4. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimu pasinaudojama esant bent vienai šių sąlygų:
13.4.1. dalyvis atsisako savo pasiūlymo arba jo dalies (pasiūlyme nurodyto pirkimo
objekto, jo kiekio (apimties), siūlomų kainų, kitų pasiūlyme nurodytų
sąlygų), nors pasiūlymo galiojimo terminas dar nebus pasibaigęs;
13.4.2. laimėjęs dalyvis atsisako ar neatvyksta pasirašyti pirkimo sutarties;

13.4.3. dalyvis, laimėjęs pirkimą, nepateikia pirkimo sutarties sąlygų įvykdymo
užtikrinimo.
14.1. Dalyviui nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Dalyviui pateikus
14. Alternatyvūs
alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus (-ūs) pasiūlymas (-ai)
dalyvio pasiūlymai
bus atmesti.
15. Pasiūlymo
pateikimo laikas ir
vieta

15.1. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2016 m. spalio mėn. 12 d. 11 val. 00 min.
(Lietuvos Respublikos laiku), atsiuntus jį paštu, pateikus per pasiuntinį arba
tiesiogiai atvykus adresu: V. Kudirkos g. 22–10, LT-01113 Vilnius, Lietuva.
15.2. Dalyvio prašymu Pirkėjas nedelsdamas pateikia rašytinį patvirtinimą, kad
dalyvio pasiūlymas yra gautas, ir nurodo gavimo datą ir valandą bei minutę.
Šio patvirtinimo vienas egzempliorius įteikiamas pasiūlymą įteikusiam
asmeniui kitas saugomas Pirkėjo organizacijoje.
15.3. Pirkėjas registruoja gautą pasiūlymą ir užtikrina jo saugojimą iki vokų
atplėšimo posėdžio.
15.4. Pirkėjas turi teisę pratęsti galutinį 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.

16. Pavėlavęs
pasiūlymas

16.1. Pirkėjas informuos konkurso dalyvį, jeigu jo pasiūlymas bus gautas po
galutinio pasiūlymų pateikimo termino.
16.2. Vokas su pavėlavusiu konkurso pasiūlymu nebus atplėšiamas ir pasiūlymas
nebus vertinamas. Pavėlavusį pasiūlymą Pirkėjas grąžins jį pateikusiam
konkurso dalyviui.
16.3. Pirkėjas neatsako už pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių
pasiūlymas nebuvo gautas ar gautas pavėluotai.
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17.1. Konkurso dalyvis, pateikęs pasiūlymą, gali jį pakeisti ar atsiimti, raštu
pranešęs apie tai iki galutinio pasiūlymo pateikimo termino. Pasibaigus
pasiūlymo pateikimo terminui, pasiūlymo keisti ar atsiimti neleidžiama.

D. Pasiūlymų nagrinėjimas ir vertinimas, derybos
18. Voko su
pasiūlymu
atplėšimas

18.1. Vokai su pasiūlymais bus atplėšiami komisijos posėdyje, kuris vyks UAB
„GLASS LT“, V. Kudirkos g. 22–10, Vilnius. Komisijos posėdžio, kuriame
atplėšiami vokai su pasiūlymais, pradžia (data, valanda, minutė) nurodomi
skelbime bei kvietime pateikti pasiūlymą.
18.2. Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje turi teisę dalyvauti visi
pasiūlymus pateikę konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai.
18.3. Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje dalyvaujantiems dalyviams ar jų
atstovams skelbiamas pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas ir pasiūlyme
nurodyta kaina, pranešama, ar yra pateiktas pasiūlymo galiojimo
užtikrinimas.
18.4. Apie vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros metu paskelbtą informaciją
raštu pranešama ir vokų atplėšimo procedūroje nedalyvavusiems pasiūlymus
teikusiems dalyviams.
18.5. Tolesnes pateiktų pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo
procedūras atlieka Pirkėjo sudaryta Komisija, pasiūlymus pateikusiems
dalyviams nedalyvaujant.

19. Vertinimo
procedūros
konfidencialumas

19.1. Informacija, pateikta pasiūlymuose, išskyrus vokų atplėšimo metu skelbiamą
informaciją, tiekėjams ir tretiesiems asmenims, išskyrus asmenis,
administruojančius ir audituojančius ES struktūrinių fondų paramos
naudojimą, neskelbiama.

20. Pasiūlymo
paaiškinimai

20.1. Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai raštu paprašius,
dalyviai privalo per Komisijos nurodytą terminą pateikti raštu papildomus
paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės.
Komisija nenagrinėja dalyvio pasiūlymo patikslinimų ar paaiškinimų,
pateiktų po vokų su pasiūlymais atplėšimo termino pabaigos, kurių Komisija
nebuvo prašiusi. Į tokius paaiškinimus ar patikslinimus nebus atsižvelgiama
vertinat pasiūlymą.

21. Pasiūlymo
tikrinimas ir jo
atitikimas pirkimo
dokumentuose
keliamiems
reikalavimams

21.1. Komisija tikrindama visų konkurso dalyvių pasiūlymus, nustato:
21.1.1. ar tiekėjai pasiūlymuose pateikė tikslius ir išsamius duomenis apie savo
kvalifikaciją ir ar tiekėjo kvalifikacija atitinka minimalius kvalifikacijos
reikalavimus;
21.1.2. ar tiekėjai pasiūlyme pateikė visus duomenis, dokumentus ir informaciją,
apibrėžtą šiose konkurso sąlygose ir ar pasiūlymas atitinka šiose konkurso
sąlygose nustatytus reikalavimus;
21.1.3. ar nebuvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos;
21.1.4. ar pateiktas tinkamas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas.
21.2. Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio tiekėjo
minimalių kvalifikacijos duomenų atitikties konkurso sąlygose nustatytiems
reikalavimams. Jeigu dalyvis pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie
savo kvalifikaciją, Komisija prašo dalyvį šiuos duomenis papildyti arba
paaiškinti per protingą terminą. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo
15

„Gamybos paskirties pastato Naujoji g. 136D, Alytuje statyba“

Pirkimo dokumentai
I skyrius. Konkurso sąlygos
1 skirsnis. Nurodymai dalyviams

procedūrose turi tik tie dalyviai, kurių kvalifikacijos duomenys atitinka
Pirkėjo keliamus reikalavimus.
21.3. 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. Pasiūlyme
nurodyta prekių, paslaugų ar darbų neįprastai maža kaina – tai tiekėjo
pasiūlyme nurodyta kaina, kuri Pirkėjo vertinimu gali būti nepakankama
sutarties tinkamam įvykdymui.
22. Pasiūlymo
vertinimas

22.1. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais.
22.2. Komisija vertina ir lygina tik tuos pasiūlymus, kurie pripažinti atitinkančiais
tinkamumo ir minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagal šio skirsnio 21
straipsnį.
22.3. Neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.

23. Pasiūlymo
klaidos

23.1. Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos
apskaičiavimo klaidų, ji privalo raštu paprašyti dalyvių per jos nurodytą
terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su
pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas
pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, dalyvis neturi teisės atsisakyti
kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.

24. Pasiūlymo
atmetimo
priežastys

24.1 Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:
24.1.1 dalyvis pateikė daugiau nei vieną pasiūlymą (atmetami visi tiekėjo
pasiūlymai);
24.1.2 dalyvis neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų, jei jie buvo taikomi;
24.1.3 dalyvis pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo
kvalifikaciją ir, Pirkėjui prašant, nepatikslino jų;
24.1.4 pasiūlymas (jei vykdomos derybos – galutinis pasiūlymas) neatitiko
konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (dalyvio pasiūlyme nurodytas
pirkimo objektas neatitinka reikalavimų, nurodytų techninėje specifikacijoje,
ir kt.) arba dalyvis, Pirkėjo prašymu, nekeisdamas pasiūlymo esmės,
nepaaiškino savo pasiūlymo;
24.1.5 dalyvis per Pirkėjo nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar)
nepaaiškino pasiūlymo;
24.1.6 buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir dalyvis Pirkėjo prašymu nepateikė
raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai
mažos kainos;
24.1.7 dalyvis pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet
kokiomis teisėtomis priemonėmis;
24.1.8 dalyvis nepateikė arba pateikė netinkamą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą;
24.1.9 dalyvis, prašomas Pirkėjo, nepratęsė pasiūlymo galiojimo laiko iki Pirkėjo
nurodytos datos;
24.1.10 dalyvio, kurio pasiūlymas, neatmestas dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlyta per
didelė, Pirkėjui nepriimtina pasiūlymo kaina. Per didele pasiūlymo kaina
laikoma kaina, viršijanti suplanuotą Projekto biudžete sumą rangos darbams.
24.2 Apie pasiūlymo atmetimą dalyvis informuojamas per vieną darbo dieną nuo
šio sprendimo priėmimo dienos.

25. Pirkėjo teisė
atmesti pasiūlymą

25.1. Pirkėjas bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo, turi teisę nutraukti
pirkimo procedūras. Priėmęs sprendimą nutraukti pirkimo procedūras,
Pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie šį
sprendimą praneša visiems pasiūlymus pateikusiems dalyviams, o jeigu
pirkimo procedūros nutraukiamos iki galutinio pasiūlymo pateikimo termino,
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visiems pirkimo sąlygas ir (arba) pirkimo dokumentus įsigijusiems tiekėjams.
Jeigu pirkimo sąlygos ir (arba) pirkimo dokumentai skelbiami viešai
(pavyzdžiui, interneto svetainėje), ten pat skelbiamas pranešimas apie
pirkimo procedūrų nutraukimą.
25.2. Pirkėjas neatsako už konkurso dalyvių patirtus nuostolius dėl aukščiau minėtų
aplinkybių ar aplinkybių, susijusių su pirkimo procedūrų nutraukimu.
26. Derybos

26.1. Jei dalyvių pateikti pasiūlymai ekonomiškai nenaudingi Pirkėjui, Komisijos
sprendimu visi šiose konkurso sąlygose nustatytus minimalius reikalavimus
atitinkantys dalyviai gali būti kviečiami deryboms.
26.2. Derybos yra vykdomos su visais dalyviais, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti.
Derybų metu dalyviams pateikiama ta pati informacija. Derybų rezultatai
įforminami protokolu, kurie rengiami atskiri kiekvienam dalyviui.
26.3. Dalyviai kviečiami deryboms, kurių metu deramasi dėl visų perkamų darbų
charakteristikų, įskaitant kainą, kokybę, kiekį, komercines sąlygas ir
socialinius, aplinkosaugos ir inovacinius aspektus.
26.4. Komisija, įvertinusi tiekėjų kvalifikaciją ir pasiūlymus, visiems dalyviams,
kurių pasiūlymai nebuvo atmesti, raštu nurodys laiką, kada reikia atvykti į
derybas.
26.5. Derybų procedūrų metu Komisija tretiesiems asmenims neatskleidžia jokios
iš dalyvio gautos informacijos be jo sutikimo. Derybos vykdomos su
kiekvienu dalyviu atskirai, derybos protokoluojamos. Derybų protokolą
pasirašo Komisijos pirmininkas ir dalyvio, su kuriuo derėtasi, įgaliotas
atstovas. Jei dalyvis ar jo įgaliotas atstovas neatvyko į derybas, Komisija
surašo protokolą, kuriame nurodo apie dalyvio neatvykimą, ir jį pasirašo visi
komisijos nariai.
26.6. 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.
26.7. Baigus derybas ir įvertinus galutinius pasiūlymus patvirtinama galutinė
pasiūlymų eilė. Jei dalyvis neatvyko į derybas, sudarant galutinę konkurso
pasiūlymų eilę, vertinamas pirminis neatvykusio dalyvio pasiūlymas.

E. Konkurso laimėtojo nustatymas
27.Sprendimas
dėl konkursą
laimėjusio
pasiūlymo

27.1 Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų
eilę. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi kainos didėjimo tvarka. Jeigu kelių
pateiktų pasiūlymų kainos yra vienodos, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią
eilę įrašomas dalyvis, kurio pasiūlymas įregistruotas anksčiausiai.
27.2 Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas dalyvis, pasiūlymų eilė
nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal
šių konkurso sąlygų nuostatas.
27.3 Mažiausią kainą pasiūlęs dalyvis ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu.

28. Konkurso
laimėtojo
paskelbimas ir
Rangos
sutarties
pasirašymas

28.1 Konkurso dalyviui, kurio pasiūlymas priimamas ir pripažįstamas laimėjusiu,
Pirkėjas praneša raštu iki pasiūlymo galiojimo termino pabaigos. Pranešimu
dalyvis kviečiamas sudaryti sutartį, nurodant laiką iki kada reikia sudaryti
sutartį, ir kada pateikti sutarties Atlikimo (įvykdymo) užtikrinimą.
28.2 Pirkimo sutartis su konkursą laimėjusiu dalyviu bus pasirašoma tik gavus LVPA
(VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra) pritarimą pasirašyti sutartį su konkursą
laimėjusiu dalyviu. Negavus pritarimo, pirkimo procedūros bus nutraukiamos.
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28.3 Pirkimo sutartis įsigalioja tik konkurso dalyviui pateikus reikalaujamą sutarties
Atlikimo užtikrinimą.
28.4 Jeigu konkurso dalyvis, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu
atsisako ją sudaryti arba nepateikia pirkimo dokumentuose nustatyto pirkimo
sutarties Atlikimo užtikrinimo, arba iki Pirkėjo nurodyto laiko neatvyksta
sudaryti pirkimo sutarties, arba atsisako sudaryti pirkimo sutartį pirkimo
dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti
pirkimo sutartį. Tuo atveju Komisija siūlo sudaryti pirkimo sutartį dalyviui,
kurio pasiūlymas yra pirmas po dalyvio, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.
28.5 Pirkimo sutarties sąlygos numatytos Rangos sutarties projekte ir Bendrosiose bei
Konkrečiosiose sąlygose (pirkimo dokumentų II skyrius).
29. Etinės
nuostatos

29.1 Jei konkurso Dalyvis bando paveikti pirkimo Komisiją pasiūlymų nagrinėjimo,
aiškinimo ir vertinimo metu, jo pasiūlymas yra atmetamas.
29.2 Teikdamas pasiūlymą, dalyvis turi pareikšti, kad nėra susijęs su jokiu galimu
interesų konfliktu ir, kad jis nėra finansiškai susijęs arba kitaip konkrečiai susijęs
su jokiu kitu dalyviu ar projekte dalyvaujančiomis šalimis. Jei tokia situacija
kiltų, dalyvis privalo įrodyti, kad neįgavo pranašumo lyginant su kitais konkurso
dalyviais. Konkurso dalyviui neįrodžius, kad neįgavo pranašumo, jo pasiūlymas
bus atmestas.
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1. PASIŪLYMO RAŠTAS
Pirkimo pavadinimas:

„Gamybos paskirties pastato Naujoji g. 136D, Alytuje statyba“

Projekto pavadinimas:

„Stiklo paketų gamybos proceso pakeitimas, įdiegiant naują modernią
technologinę liniją “ Nr. 03.3.1-LVPA–K-803-01-0098

1. PATEIKĖ
Konkurso dalyvio pavadinimas

Dalyvio adresas

Konkurso dalyvis /
jungtinės veiklos
pagrindinis partneris
Partneris 1*
* Turi būti tiek eilučių, kiek yra jungtinės veiklos partnerių. Subrangovai nelaikomi partneriais.
Pavadinimas

Adresas

Darbų dalis (%)

Subrangovas 1**
** Turi būti tiek eilučių, kiek yra subrangovų.

2. ASMUO ATSAKINGAS UŽ PASIŪLYMĄ
Vardas, pavardė
Adresas
Telefonas
Faksas
El. paštas

3. KONKURSO DALYVIO DEKLARACIJA
Atsiliepdami į jūsų skelbimą apie pirkimą, mes, žemiau pasirašiusieji, šiuo pareiškiame, kad:
1

Mes išanalizavome ir visiškai sutinkame su 2016 m. rugsėjo mėn. __ d. svetainėje
www.esinvesticijos.lt paskelbto skelbimo apie pirkimą bei pirkimo dokumentų turiniu, ir be jokių
išlygų ar apribojimų sutinkame su visomis jų nuostatomis.

2

Vadovaudamiesi konkurso ir žemiau nurodytomis sąlygomis bei terminais, be jokių išlygų ar
apribojimų, mes siūlome atlikti „Gamybos paskirties pastato Naujoji g. 136D, Alytuje“ statyba
statybos darbus bei ištaisyti defektus1.

3

Mūsų pasiūlymo kaina be PVM yra: < įrašyti skaitmenimis> Eur, <įrašyti skaitmenimis> ct (< įrašyti
žodžiais> eurų, <įrašyti skaitmenimis> ct).
PVM yra: < įrašyti skaitmenimis> Eur, <įrašyti skaitmenimis> ct (< įrašyti žodžiais> eurų, <įrašyti
skaitmenimis> ct).
Mūsų pasiūlymo kaina su PVM yra< įrašyti skaitmenimis> Eur, <įrašyti skaitmenimis> ct (< įrašyti
žodžiais> eurų, <įrašyti skaitmenimis> ct).

Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje
galiojančiais teisės aktais.
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4

Pasiūlymas galioja 90 dienų nuo paskutinės pasiūlymų pateikimo dienos imtinai. Pasiūlymo galiojimo
užtikrinimui pateikiame <nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus ir garantą ar laiduotoją>.

5

Jeigu mūsų pasiūlymas bus priimtas, mes pateiksime Atlikimo užtikrinimą, sudarantį 10% priimtos
sutarties sumos, kaip to reikalauja Konkrečiųjų sutarties sąlygų 4.2 punktas.

6

Mes teikiame šį pasiūlymą savo teisėmis [ir kaip jungtinės veiklos partneriai, vadovaujami
<pagrindinio jungtinės veiklos partnerio pavadinimas > ] šiam konkursui. Mes patvirtiname, kad
nesame pateikę jokio kito pasiūlymo šiam konkursui, nepriklausomai nuo dalyvavimo jame formos.

7

Nėra jokių aplinkybių, dėl kurių mes negalėtume dalyvauti konkurse ar pasirašyti Sutartį.

8

Mes taip pat visiškai pripažįstame ir sutinkame, kad, jeigu Pirkėjas nustatytų, jog pateikti duomenys
yra neteisingi ar netikslūs mūsų pasiūlymas bus nenagrinėjamas ir atmestas. Mums taip pat žinoma,
kad jeigu Pirkėjas nustatytų, jog pateikti duomenys yra neteisingi arba pateikti dokumentai yra
suklastoti, ji gali kreiptis į teismą ir išieškoti padarytus nuostolius.

9

Pabrėžiame, jog mums yra žinoma, kad Pirkėjas bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi
teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti
[Pasinaudodamas šia teise, Pirkėjas nebus mums jokiu būdu atsakinga.

__________________________
(įgalioto asmens pareigos)

___________________
(parašas)

_______________________
(vardas, pavardė)

PRIE PASIŪLYMO PRIDEDAMI PRIEDAI:
[Sunumeruotų priedų su pavadinimais sąrašas]
Eil.Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prie pasiūlymo pridedamų dokumentų pavadinimas
1.1 Pasiūlymo priedas
1.2 Įgaliojimas
1.3 Jungtinės veiklos sutartis
<...>
2.1 Kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai
3.1 Programa
<...>
4.1 Įkainuoti darbų kiekių žiniaraščiai
<...>
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Pirkimo dokumentai
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2 skirsnis. Pasiūlymo forma ir
priedai

1.1. PASIŪLYMO PRIEDAS
Pirkimo pavadinimas:

„Gamybos paskirties pastato Naujoji g. 136D, Alytuje statyba“

„Stiklo paketų gamybos proceso pakeitimas, įdiegiant naują modernią
technologinę liniją “ Nr. 03.3.1-LVPA–K-803-01-0098
Projekto pavadinimas:

Pavadinimas

Užsakovas/Pirkėjas

Bendrųjų arba
konkrečiųjų
sutarties sąlygų
punktai

1.1.2.2 ir 1.1.2.11

Įgyvendinančioji institucija

1.1.2.12

Rangovas

1.1.2.3

Rangovo atstovas

Inžinierius

1.1.2.5 ir 4.3

1.1.2.4

Duomenys
UAB „GLASS LT“
V. Kudirkos g. 22–10, LT-01113, Vilnius
Tel. (+370 5) 2351032
Faks. (+370 5) 2350098
VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra
Savanorių pr. 28, LT-03116, Vilnius
Tel. (+370 5) 2687401
<pavadinimas>,
<adresas>
<Tel./faks.>
<vardas, pavardė>
< adresas>
< Tel./faks , el. paštas>
UAB „Sweco Lietuva“
V. Gerulaičio g. 1, LT-08200 Vilnius
Tel. (+370 5) 2622621
Faks. (+370 5) 2617507

Darbų pradžia

1.1.3.2 ir 8.1

Inžinierius per 7 dienas nuo Sutarties
įsigaliojimo dienos turi informuoti Rangovą ir
Užsakovą apie numatomą Darbų pradžios datą.

Darbų Baigimo laikas

1.1.3.3 ir 8.2

12 mėnesių nuo Darbų pradžios datos.

Darbų Baigimo data

1.1.3.5 ir 10.1

Inžinieriaus išduotoje Perėmimo pažymoje
nurodyta data.

Statybos užbaigimo akto
pasirašymo data

1.1.3.10

Pagal STR 1.11.01:2010 reikalavimus Statybos
užbaigimo akto pasirašymo data.

Informacijos perdavimo
priemonės

1.3

Faksimile arba el. paštu (pasirašytas ir
nuskanuotas dokumentas) ir patvirtinimas paštu
arba įteikiant tiesiogiai ar per kurjerį

Taikoma teisė

1.4

Lietuvos Respublikos teisė

Pagrindinė kalba

1.4

Lietuvių kalba

Bendravimo kalba

1.4

Lietuvių
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Pirkimo dokumentai
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priedai

Duomenys

2.1

Nuo Darbų pradžios datos iki statinio statybos
užbaigimo

Atlikimo užtikrinimo
pateikimo data

4.2

Ne vėliau kaip per 10 dienų nuo sutarties
pasirašymo dienos ir ne vėliau negu iki
kreipimosi dėl išankstinio mokėjimo pateikimo
Užsakovui

Atlikimo užtikrinimo suma

4.2

10 % priimtos sutarties sumos be PVM

Atlikimo užtikrinimo
galiojimo laikas

4.2

Iki Statybos užbaigimo akto išdavimo

Įprastinės darbo valandos

6.5

Darbo valandos nustatomos vadovaujantis
Lietuvos Respublikos darbo kodeksu.
Nacionalinės bei švenčių dienos – nedarbo
dienos.

Patikslintos Programos
pateikimo laikas

8.3

Per 28 dienas po pranešimo apie Darbų pradžią
gavimo

Baigimo laiko pratęsimas

8.4

8.4 punktas netaikomas.

Teisė naudotis statybviete

Už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną
skaičiuojama 0,05% kompensacija nuo priimtos
sutarties sumos be PVM

Kompensacija dėl Darbų
uždelsimo

8.7 ir 14.15

Sutarta didžiausia
kompensacijos suma dėl
darbų uždelsimo

8.7

10 % nuo priimtos sutarties sumos be PVM

Pataisymai dėl kainos
pakeitimo

13.8

13.8 punkto nuostatos netaikomos
Iki 10 % nuo priimtos sutarties sumos (be PVM)

Išankstinis mokėjimas

14.2

Išankstinio mokėjimo
grąžinimo pradžia

14.2(a)

Pirmas tarpinis mokėjimas

Išankstinio mokėjimo
grąžinimo norma

14.2(b)

25% tarpinio mokėjimo pažymos sumos

Sulaikymo procentas

14.3

10% tarpinio mokėjimo pažymos sumos

Sulaikomų pinigų riba

14.3

10% Priimtos sutarties sumos

Mažiausia tarpinio
mokėjimo pažymos suma

14.6

neribojama

Prašomo išankstinio mokėjimo dydžio
būtinumas gali būti prašoma Rangovo pagrįsti.
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Duomenys

Euras

Darbų ir Rangovo įrengimų
draudimo suma

18.2

Ne mažesnė suma nei Priimta sutarties kaina (be
PVM)

Maksimali išskaitos
(frančizės) suma

18.2

Ne daugiau kaip 15.000,00 eurų suma

Rangovo civilinės
atsakomybės privalomojo
draudimo suma

18.3

Ne mažesnė nei 43.400,00 eurų suma vienam
draudiminiam įvykiui. Draudiminių įvykių
skaičius neribojamas.

Maksimali išskaitos
(frančizės) suma

18.3

Ne daugiau kaip 2.900,00 eurų suma

Statinio projektuotojo
civilinės atsakomybės
privalomojo draudimo suma

18.5

Ne mažesnė nei 43.400,00 eurų suma vienam
draudiminiam įvykiui

Maksimali išskaitos
(frančizės) suma

18.5

Ne daugiau kaip 2.900,00 eurų suma
Vienas arba trys (1 arba 3)

Ginčų nagrinėjimo komisijos
narių skaičius

20.2

Ginčų nagrinėjimo komisijos
paskyrimas

20.2

Kai sutarties kaina mažesnė už 5 mln. Eur– tai
vienas asmuo. Kai sutarties kaina didesnė už 5
mln. Eur trys asmenys.
Per 14 dienų nuo bet kurios šalies raštiško
pasiūlymo įteikimo dienos
Vieną – tarpusavio susitarimu, o nesusitarus –
Lietuvos statybos inžinierių sąjunga

Ginčo nagrinėjimo komisijos
narius skirs (jei nebus
susitarta)

20.3

Arbitražo taisyklės

20.6

Arba
Vieną – Užsakovas, vieną – Rangovas ir Vieną –
tarpusavio susitarimu, o nesusitarus – Lietuvos
statybos inžinierių sąjunga
Arbitražas netaikomas. Tarp šalių kilę ginčai
Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta
tvarka sprendžiami Vilniaus apygardos teisme
arba Vilniaus miesto apylinkės teisme kaip
pirmosios instancijos teisme priklausomai nuo
ieškinio sumos.
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1.2. ĮGALIOJIMAS
Pridedame oficialų įgaliojimą (ar jį atitinkančio dokumento patvirtintą kopiją), suteikiantį
pasirašančiajam asmeniui teisę pasirašyti konkurso pasiūlymą ir visus kitus su šiuo pirkimu
susijusius dokumentus (taip pat ir Rangos Sutartį konkurso laimėjimo atveju).
Oficialus įgaliojimas reiškia pagal įmonės įstatus aukščiausios valdymo grandies vadovo suteiktą
teisę nurodytam asmeniui pasirašyti konkurso pasiūlymą ir visus kitus su tuo susijusius dokumentus.
Jei pasiūlymą pasirašo vadovas, kuris pagal patvirtintus įmonės įstatus turi teisę tai daryti, pateikti
įmonės įstatų kopiją.
Jei pasiūlymą teikia jungtinės veiklos dalyvis, tokiu įgaliojimu bus pripažinta pasirašyta jungtinės
veiklos sutartis.
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1.3. JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIS
(pildo tik jungtinės veiklos dalyvis)

Pateikiame informaciją apie jungtinės veiklos sutartį:
1
Jungtinės veiklos dalyvio pavadinimas
.................................................................................................................................
2
Pagrindinio jungtinės veiklos partnerio pavadinimas
.......................……........................…………………………...........................................
3
Kitų jungtinės veiklos partnerių pavadinimai:
i) ............................................................................................…
ii) ............................................................................................…
kiti3 ............................................................................................…
4
Numatytas atsakomybės tarp jungtinės veiklos partnerių pasidalijimas (%), nurodant
kiekvieno partnerio vykdomų darbų tipą:
Pagrindinis jungtinės veiklos partneris
Atliekamų darbų sritis (pobūdis):
................................................................................................……...................................
...............................................................................................................
Atliekamų darbų procentas: ........... %
Kiti jungtinės veiklos partneriai
Atliekamų darbų sritis (pobūdis):
..............................................................................................……….................................
...................................................................................................................
Atliekamų darbų procentas: ........... %
1.3.2 Pridedame visų partnerių pasirašytą jungtinės veiklos sutartį.

3

turi būti tiek įrašų, kiek yra jungtinės veiklos partnerių.
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2.1. KVALIFIKACIJĄ PATVIRTINANTYS DOKUMENTAI
(jungtinės veiklos atveju pildyti kiekvienam partneriui atskirai)

Pridedame dokumentus (teikiami visi dokumentai, patvirtinantys Tiekėjo atitikimą I skyriaus 1
skirsnio 1 lentelėje nurodytiems minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams):
1. .......
2........
3.........
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3.1. PROGRAMA
3.1.1 Pridedame programą (laiko grafiką)*.
*Programa parengiama vadovaujantis Bendrųjų sutarties sąlygų punkto 8.3 „Programa“ nuostatomis (žr. II
skyriaus „Sutarties sąlygos“, 2 skirsnį).
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4.1. ĮKAINUOTI DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠČIAI
4.1.1. Pridedame įkainuotus darbų kiekių žiniaraščius, kurie parengti pagal IV skyriaus „Darbų
kiekių žiniaraščiai“ formas.
Įkainuoti darbų kiekių žiniaraščiai turi būti pateikti ir elektroninėje versijoje.
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„Gamybos paskirties pastato Naujoji g. 136D, Alytuje statyba“
Rangos Sutartis Nr. ............
Šia sutartimi, sudaryta 20

metų .............mėnesio .......... dieną tarp:

UAB „GLASS LT“, įmonės kodas 124578825 adresas: V. Kudirkos g. 22–10, LT-01113, Lietuva (toliau
sutartyje vadinama „Pirkėju/Užsakovu“)
ir
<įrašykite Rangovo pavadinimą>, įmonės kodas: <įrašykite įmonės kodą>, adresas: <įrašykite Rangovo adresą>
(toliau sutartyje vadinamas „Rangovu“), atstovaujantis kitą sutarties šalį,
atsižvelgdamos į tai, kad Užsakovas priima Rangovo <įrašykite datą> dienos pasiūlymą pilnai atlikti
projekto <įrašykite projekto pavadinimą ir identifikacinį numerį>, finansuojamo pagal 2014 – 2020 m.
Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą Sutarties „Gamybos paskirties
pastato Naujoji g. 136D, Alytuje statyba“ Darbus bei ištaisyti bet kokius jų defektus, susitaria:
1. Šioje Sutartyje žodžiai ir išsireiškimai (frazės) turi tokias pačias reikšmes, kokios jiems suteiktos
Konkrečiose ir Bendrosiose sutarties sąlygose.
2. Turi būti laikoma, kad toliau pirmumo tvarka išvardinti dokumentai sudaro šią Sutartį ir yra suprantami ir
aiškintini kaip jos sudedamosios dalys:
(a) Rangos Sutartis,
(b) Pirkimo dokumentų paaiškinimai ir prieš pasirašant Sutartį surengto susirinkimo protokolas,
jei taikoma,
(c) Pasiūlymo raštas su Pasiūlymo priedu,
(d) Konkrečios sutarties sąlygos,
(e) Bendrosios sutarties sąlygos,
(f) Specifikacija,
(g) Brėžiniai,
(h) Įkainuoti darbų kiekių žiniaraščiai (iš Rangovo Pasiūlymo),
(i)
vertinimo komisijos paklausimai ir konkurso dalyvio atsakymai (jei taikoma),
(j)
Rangovo techninis pasiūlymas su Programa ,
(k) Kiti dokumentai ir priedai.
3.

Rangovas įsipareigoja Užsakovui tinkamai atlikti ir baigti darbus per 12 mėn. nuo Darbų pradžios datos
Programoje nustatytais terminais, bet ne vėliau nei iki 2017-12-01, bei ištaisyti bet kuriuos jų defektus,
laikantis sutarties ir LR Civilinio kodekso nuostatų.

4.

Rangovas įsipareigoja visiškai atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius, kuriuos sąlygojo Europos Sąjungos
struktūrinės paramos ir Lietuvos Respublikos lėšų bendro finansavimo ar jo dalies praradimas dėl
netinkamo ar nesavalaikio Rangovo sutartinių prievolių vykdymo. Šiuo atveju neginčijami Užsakovo
nuostoliai lygūs prarasto finansavimo dydžiui. Sutartyje numatytos baudos ir delspinigiai sumokami
nepriklausomai nuo šiame punkte numatytų nuostolių atlyginimo ir į šiuos minimalius nuostolius
neįskaitomi.

5. Sutarties galiojimo terminas 12 mėn.
6. Užsakovas įsipareigoja sumokėti Sutarties kainą Rangovui, atsižvelgdamas į Darbų vykdymą bei jų
Baigimą ir bet kurių defektų ištaisymą per tą laiką ir tuo būdu, kurie yra numatyti sutartyje.
7.

Priimta sutarties sumą sudaro:
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< įrašyti skaitmenimis> Eur, <įrašyti skaitmenimis> ct (< įrašyti žodžiais> eurų, <įrašyti
skaitmenimis> ct)
PVM :
< įrašyti skaitmenimis> Eur, <įrašyti skaitmenimis> ct (< įrašyti žodžiais> eurų, <įrašyti
skaitmenimis> ct)
Priimta sutarties suma su PVM:
< įrašyti skaitmenimis> Eur, <įrašyti skaitmenimis> ct (< įrašyti žodžiais> eurų, <įrašyti
skaitmenimis> ct)
8. Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais
teisės aktais.
9. Užsakovas mokėjimus darys eurais.
10. Jokia informacija apie šią Sutartį Rangovo sprendimu negali būti talpinama jokiose viešai prieinamose
laikmenose, internete ar kaip kitaip publikuojamos be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo. Pažeidus
šį punktą, Rangovas, raštiškai Užsakovui pareikalavus, privalo sumokėti 10.000,00 EUR (dešimt
tūkstančių eurų) dydžio baudą už kiekvieną pažeidimo faktą bei kompensuoti dėl pažeidimo Užsakovo
patirtus pagrįstus nuostolius, ir toliau šio įsipareigojimo laikytis.
11. Ši sutartis sudaryta lietuvių kalba 2 egzemplioriais, kurių kiekvienas, pasirašytas visų sutarties šalių,
laikomas originalu ir turi vienodą teisinę galią. Po vieną šiame punkte apibūdintą Sutarties egzempliorių
įteikiama kiekvienai Šaliai. Sutartis įsigalioja tą dieną, kai Rangovas pateikia sutarties atlikimo garantiją.
UŽSAKOVAS/PIRKĖJAS:

RANGOVAS:

Pasirašyta ir patvirtinta
...................................................................
................................................................…
Pasirašančiojo V. Pavardė (didžiosiomis raidėmis)
........................................................................…
Pareigos
............................................................................
Pilnai tinkamai įgaliotas
pasirašyti.........................................................……
…..........................................................vardu

Pasirašyta ir patvirtinta
...................................................................
................................................................…
Pasirašančiojo V. Pavardė (didžiosiomis
raidėmis)
.......................................................................
Pareigos
........................................................................
Pilnai tinkamai įgaliotas
pasirašyti.........................................................…
……...................................................vardu
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Rangos sutarties „Gamybos paskirties pastato Naujoji g. 136D, Alytuje statyba“
Bendrosios sutarties sąlygos yra:
Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC)
UŽSAKOVO SUPROJEKTUOTŲ STATYBOS IR INŽINERINIŲ DARBŲ
Statybos sutarties sąlygos
FIDIC „Raudonoji“ knyga,
(išleistos pirmąja laida 1999 metais anglų kalba ir antrąja pataisyta laida lietuvių
kalba 2009 metais, ISBN 978-9986- 687-18-4 )
Bendrųjų sutarties sąlygų taikymas
1. Bendrosios FIDIC sutarties sąlygos taikomos sutinkamai su STR 1.08.02:2002 „Statybos
darbai“ (Žin., 2002, Nr. 54-2150, Nr. 91-3907) 14 punkto nuostatomis.
2. Esant kokiems nors prieštaravimams ar neatitikimams tarp atitinkamų Bendrųjų sutarties sąlygų
ir Konkrečių sutarties sąlygų straipsnių, viršenybę turi Konkrečios sutarties sąlygos. Straipsnių
nuostatos, nepakeistos Konkrečiose sutarties sąlygose, galioja tokios redakcijos, kokia jos yra
pateiktos Bendrosiose sutarties sąlygose.
3. Bendrosios sutarties sąlygos nėra pridedamos prie šių pirkimo dokumentų/ sutarties dokumentų.
Konkurso dalyvis/ Rangovas gali jas įsigyti iš leidėjų1.

1

Leidinius galima įsigyti: Lietuvių kalba ir anglų kalba - UAB „Sweco Lietuva“ (Gerulaičio
g. 1 (II aukštas), LT - 08200 Vilnius) http://www.sweco.lt/lt/Lithuania/ApieSweco/Leidyba/ arba anglų kalba – FIDIC sekretoriatas Šveicarijoje P. O. Box 311, CH-1215
Geneva 15, Switzerland, Fax: 41 (22) 799 4901, http://fidic.org/bookshop/ .
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3 skirsnis. Konkrečios sutarties sąlygos
Konkrečios sąlygos apima anksčiau paminėtų Bendrųjų sąlygų pakeitimus ir papildymus.
Sutarties sąlygos, pateiktos pasiūlymo priede, turi būti galiojančios kaip šių sutarties sąlygų dalis.
Konkrečių sutarties sąlygų numeracija atitinka Bendrųjų sutarties sąlygų numeraciją.
1 straipsnis. Bendrosios nuostatos
1.1 punktas

Sąvokos

1.1.1

Sutartis

1.1.1.5

Specifikacija
Papildyti 1.1.1.5 papunktį:
Sąvoka „Specifikacija” apima ir terminą „Techninio projekto Techninė specifikacija”.

1.1.1.7

Žiniaraščiai
Pakeisti 1.1.1.7 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„Žiniaraščiai“ – Užsakovo paruošti Darbų kiekių žiniaraščiai, užpildyti Rangovo
siūlomais įkainiais ir pateikti kartu su Pasiūlymo raštu, kurie yra Sutarties dalis.

1.1.1.9

Pasiūlymo priedai
Pakeisti papunkčio 1.1.1.9 pavadinimą į „Pasiūlymo priedas” ir išdėstyti jį taip:
„Pasiūlymo priedas“ – pavadintas „Pasiūlymo priedu“ ir užpildytas dokumentas,
kuris pridėtas prie Pasiūlymo rašto ir sudaro jo dalį.

1.1.2

Šalys ir asmenys

1.1.2.4

Inžinierius
Papildyti papunktį 1.1.2.4 „Inžinierius“
Inžinierius taip pat turi vykdyti Statinio statybos techninio prižiūrėtojo funkcijas pagal
STR 1.09.05:2002 „Statybos techninė priežiūra“ reikalavimus.

1.1.2.11

Pirkėjas
Papildyti nauju 1.1.2.11 papunkčiu „Pirkėjas“:
Pirkėjas nurodytas Pasiūlymo priede.

1.1.2.12

Įgyvendinančioji institucija
Papildyti nauju 1.1.2.12 papunkčiu “Įgyvendinančioji institucija”:
Įgyvendinančioji institucija nurodyta Pasiūlymo priede.

1.1.3

Datos, bandymai, etapai ir jų užbaigimas

1.1.3.10

Statybos užbaigimo aktas
Papildyti nauju 1.1.3.10 papunkčiu „Statybos užbaigimo aktas“:
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„Statybos užbaigimo aktas“ – LR statybos įstatymo ir statybos techninio reglamento
STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ nustatyta tvarka surašomas dokumentas,
patvirtinantis, kad statinys yra pastatytas pagal statinio projekto sprendinius.
1.1.3.11

Garantinis terminas
Papildyti nauju 1.1.3.7 papunkčiu „Garantinis terminas“:
„Garantinis terminas – laikas per kurį Rangovas užtikrina, kad statybos objektas
atitinka normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytus rodiklius ir yra
tinkamas naudoti pagal Sutartyje nustatytą paskirtį. Garantinis laikas nustatytas LR
Civiliniame kodekse (6.698 straipsnis) ir LR statybos įstatyme (36 straipsnio 1 dalis).
Įrangos (įrenginių) garantinis terminas yra toks, kaip nustatyta jos gamintojo
išduodamuose dokumentuose.“

1.1.4

Pinigai ir mokėjimai

1.1.4.1

Priimta sutarties suma
Pakeisti 1.1.4.1 punktą ir jį išdėstyti taip:
„Priimta Sutarties suma“ – Rangos sutartyje nurodyta suma, už kurią Rangovas
įsipareigoja atlikti visus Darbus bei ištaisyti visus defektus.

1.1.6

Kitos sąvokos

1.1.6.7

Statybvietė
Papildyti 1.1.6.7 papunktį:
Statinio statybos darbų vieta (teritorija, kurios ribos nustatomos statinio projekte
atsižvelgiant į vykdomus statybos darbus, kuri gali sutapti ar nesutapti su statybos
sklypo ribomis).

1.5 punktas

Dokumentų pirmumas
Pakeisti 1.5 punkto pirmos pastraipos antrą sakinį:
Tuo tikslu šioje sutartyje galioja toks dokumentų svarbos eiliškumas:
(a)
Rangos Sutartis,
(b)
Pirkimo dokumentų paaiškinimai ir prieš pasirašant Sutartį surengto
susirinkimo protokolas, jei taikoma,
(c)
Pasiūlymo raštas su Pasiūlymo priedu,
(d)
Konkrečios sutarties sąlygos,
(e)
Bendrosios sutarties sąlygos,
(f)
Specifikacija,
(g)
Brėžiniai,
(h)
Įkainuoti darbų kiekių žiniaraščiai (iš Rangovo Pasiūlymo),
(i)
vertinimo komisijos paklausimai ir konkurso dalyvio atsakymai (jei
taikoma)
(j)
Rangovo techninis pasiūlymas su Programa
(k)
Kiti dokumentai ir priedai.

1.10 punktas

Užsakovo naudojimasis Rangovo dokumentais
Pakeisti 1.10 punkto paskutinę pastraipą ir ją išdėstyti taip:
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Užsakovas ir Įgyvendinančioji institucija turi teisę laisvai naudotis Rangovo sukurtais
dokumentais šio projekto įgyvendinimo tikslais.

1.12 punktas

Konfidenciali informacija
Pakeisti 1.12 punkto pastraipą:
Rangovas privalo atskleisti visą turimą konfidencialią bei kitokią informaciją, kurios
Užsakovui, Inžinieriui, Įgyvendinančiajai Institucijai, teisėsaugos ar Projekto
įgyvendinimo kontrolę vykdančioms institucijoms gali pagrįstai jos reikėti, kad
patikrintų, kaip Rangovas laikosi Sutarties.
Papildyti 1.12 punktą naujom pastraipom:
Rangovas užtikrina visų Sutarties duomenų konfidencialumą, išskyrus tiek, kiek būtina
jo sutartiniams įsipareigojimams vykdyti arba kaip susitarta su Užsakovu. Rangovas be
išankstinio Užsakovo sutikimo neturi skelbti, leisti, kad būtų paskelbta arba atskleista bet
kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente.
Savo atsakomybių ribose kiekviena šalis privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi Lietuvos
Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių valstybės, tarnybos ar komercines paslaptis
bei duomenų apsaugą.
Valstybės, tarnybos ar komercinės paslapties neatskleidimo įsipareigojimas
netaikomas, kai Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka informacijos apie
pirkimą (taip pat pirkimo sutartį) pareikalauja teisėsaugos, kontrolės ir kitos
institucijos.

1.13 punktas

Įstatymų laikymasis
Pakeisti 1.13 punkto pirmos pastraipos pirmą sakinį:
Rangovas, vykdydamas Sutartį, privalo laikytis Lietuvos Respublikos teritorijoje
galiojančių įstatymų.

1.14 punktas

Solidarioji atsakomybė
Papildyti 1.14 punkto pirmą pastraipą nauju papunkčiu:
c) jei Rangovas veikia jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindu, jungtinės veiklos
sutartimi nustatytų partnerių keitimas be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo yra
laikomas sutarties pažeidimu. Pagrindinis jungtinės veiklos partneris gali būti
keičiamas tiktai kitu jungtinės veiklos sutartyje įvardytu jungtinės veiklos partneriu,
kuris atitinka pirkimo dokumentuose pagrindiniam jungtinės veiklos partneriui iškeltus
kvalifikacinius reikalavimus.

1.15 punktas

Auditai ir kontrolė
Įterpti naują punktą:
Rangovas privalo leisti Europos Komisijai, Europos kovos su sukčiavimu tarnybai,
Europos audito rūmams ir Įgyvendinančiajai institucijai patikrinti dokumentus ar kitaip
vietoje patikrinti projekto įgyvendinimą ir, jeigu tai yra būtina, atlikti visų sąskaitas
pateisinamų dokumentų, sąskaitų ar kitų dokumentų, susijusių su projekto finansavimu,
pilną auditą. Tokie patikrinimai gali vykti iki 7 metų po galutinio apmokėjimo.
Rangovas privalo leisti Europos kovos su sukčiavimu tarnybai atlikti kontrolę ir
patikrinimus vietoje pagal procedūras, nustatytas Europos Sąjungos teisės aktais, kad
būtų apsaugoti Europos Sąjungos finansiniai interesai nuo korupcijos ir kitų taisyklių
pažeidimų.
Rangovas turi suteikti tinkamą priėjimą Europos Komisijos, Europos kovos su
sukčiavimu tarnybos, Europos auditorių rūmų ir Įgyvendinančios institucijos atstovams
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prie statybviečių ir vietovių, kur vyksta Sutarties įgyvendinimas, taip pat prie
informacinių sistemų, tokių kaip visa dokumentacija ir duomenų bazės, susijusios su
techniniu ir finansiniu projekto valdymu, ir imtis priemonių, kad palengvinti jų darbą.
Priėjimas, suteiktas Europos Komisijos, Europos kovos su sukčiavimu tarnybos,
Europos auditorių rūmų ir Įgyvendinančiosios institucijos atstovams, turi remtis
konfidencialumo principu, atsižvelgiant į trečiųjų šalių interesus, be žalos
įsipareigojimams, kuriuos Rangovas vykdo pagal valstybines teises. Dokumentai turi
būti lengvai prieinami ir segami taip, kad būtų galima palengvinti jų patikrinimą.
Rangovas turi informuoti Užsakovą apie jų tikslią buvimo vietą.
Rangovas turi garantuoti, kad Europos Komisijos, Europos kovos su sukčiavimu
tarnybos, Europos auditorių rūmų ir Įgyvendinančiosios institucijos teisės kontroliuoti ir
patikrinti bet kuriuos subrangovus ar bet kurią kitą sutarties darbus vykdančią šalį, bus
vienodai traktuojamos pagal tas pačias sąlygas ir, atitinkamai, pagal tas pačias taisykles,
kurios yra paminėtos šiame skyriuje.
Rangovas turi užtikrinti, kad visi subrangovai bus įpareigoti pateikti audito ir
patikrinimus vykdančioms įstaigoms visą būtiną informaciją apie savo subrangos
darbą.
2 straipsnis. Užsakovas
2.2 punktas

Leidimai, licencijos arba suderinimai
Išdėstyti punkto 2.2 pirmą pastraipą taip:
Statybą leidžiantį dokumentą gauna Užsakovas ir perduoda jį Rangovui ne vėliau, kai
Šalys pasirašo Statybvietės perdavimo–priėmimo aktą. Užsakovas privalo (kai turi tokias
galimybes), Rangovo prašomas, suteikti įmanomą pagalbą:
Papildyti punktą 2.2 nauja pastraipa:
Rangovas savo lėšomis privalo gauti visus reikalingus leidimus iš atitinkamų valstybės
ir/ar savivaldybės įstaigų. Tokie leidimai apima leidimus eismo nukreipimams, kelių
uždarymo leidimai, gyvenimo ir darbo leidimai, leidimai radijo ryšio priemonėms,
leidimai žemės darbams ar inžinerinių tinklų perkėlimui, aplinkosaugos leidimai ir kt.
3 straipsnis. Inžinierius

3.1 punktas

Inžinieriaus pareigos ir teisės
Papildyti 3.1 punktą taip:
Užsakovui vykdant savo pareigas bei įgyvendinant teises, susijusias su statybos
priežiūra ir kontrole, taip pat dalyvauja Inžinierius. Inžinieriaus teisės ir pareigos,
susijusios su statybos priežiūra ir kontrole, nustatomos Užsakovo ir Inžinieriaus
sudarytoje (paslaugų) sutartyje, taip pat šioje Sutartyje.
Inžinierius turi gauti atskirą raštišką Užsakovo patvirtinimą:
(a)

Rangovui keičiant Sutartyje numatytus ar siūlant kitus Subrangovus;

(b)
prieš imantis veiksmų, kurie gali pakeisti Sutarties kainą, pratęsti Darbų
Baigimo laiką ar žymiai įtakoti Darbų vykdymą;

3.6 punktas

(c)

prieš Rangovui nurodydamas pagal 13.1 punktą atlikti Pakeitimus;

(d)
Programą.

patvirtinant Rangovo pateiktą arba pataisytą 8.3 punkte įvardytą

Vadovybės susirinkimai
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Papildyti nauju punktu 3.6 „Vadovybės susirinkimai“:
Inžinierius, Užsakovo atstovas arba Rangovo atstovas gali pareikalauti Sutarties Šalis
dalyvauti Projekto vadovybės susirinkimuose statybos aikštelėje. Šių susirinkimų tikslas
aptarti Programos vykdymą, apžvelgti pasirengimą būsimam darbui, spręsti kitus
sutarties vykdymo klausimus.
Inžinierius turi vesti bei protokoluoti šiuos susirinkimus ir protokolo kopijas išsiuntinėti
visiems dalyviams ir Užsakovui.
4 straipsnis. Rangovas
4.1 punktas

Bendrosios Rangovo prievolės
Pakeisti 4.1 punkto penktą pastraipą ir ją išdėstyti taip:
Rangovas privalo parengti Nuolatinių darbų Darbo projektą pagal STR 1.05.06:2010
„Statinio projektavimas“ ir žemiau nurodytus reikalavimus:


Rangovas privalo parengti visus Darbų atlikimui būtinus Darbo projekto
dokumentacijos brėžinius ir kitus dokumentus, kurie reikalingi Statybos
darbams atlikti bei išpildomąją dokumentaciją, geodezines nuotraukas.
Rangovo ir jo Subrangovų pagal Sutartį rengiami Darbo projekto dokumentai,
brėžiniai bei išpildomoji dokumentacija (naudojimo taisyklės, instrukcijos ir
pan.) yra įtraukti į Sutarties kainą. Rangovas užtikrina, kad Darbo projekto
dokumentai ir išpildomoji dokumentacija bus parengti laiku ir tinkamai.



Darbo projekto rengimo tvarka:
o

Darbo projektą rengia Rangovas. Rangovas turi teisę Darbo projekto
rengimui pasitelkti Subrangovus. Darbo projekto apimtis, detalumas ir
kokybė turi atitikti Užsakovo reikalavimus ir Teisės aktuose nustatytus
reikalavimus.

o

Rangovas Darbo projekto rengimą privalo atlikti, vadovaudamasis
Teisės aktais, Sutartimi ir Sutarties dokumentais, laikydamasis
Užsakovo reikalavimų. Rangovas taip pat privalo užtikrinti, kad Darbo
projektas, įskaitant terminus, būtinus jų suderinimui su Užsakovu ir
ekspertavimui, bus parengtas tinkamai ir laiku taip, kad dėl Darbo
projekto rengimo bei derinimo nebūtų uždelstas Statybos laikotarpis
ar grafike numatyti atitinkamų Darbų etapų atlikimo terminai.

o

Darbo projekto rengimas turi būti derinamas su Užsakovu. Užsakovas
turi teisę pateikti pasiūlymus ar pastabas, reikalaudamas visiškai ar iš
dalies pakeisti arba papildyti Darbo projektą, arba nurodyti ištaisyti jo
trūkumus, pateikdamas atitinkamus motyvuotus nurodymus raštu ne
vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Darbo projekto dalies
gavimo arba per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pilnai parengto Darbo
projekto gavimo iš Rangovo dienos. Jei Užsakovo nurodymai,
reikalavimai prieštarauja Projektinei dokumentacijai ir/ar teisės aktų
reikalavimams, Rangovas privalo nedelsiant informuoti apie tai
Užsakovą.

o

Prieš atliekant Statybos darbus pagal Darbo projektą, jis turi būti
patvirtintas Užsakovo. Laikoma, kad Rangovo parengtas Darbo
projektas arba Darbo projekto dalys yra patvirtintos Užsakovo tik tuo
atvejų, kai Užsakovo atstovas patvirtina Darbo projektą arba atskiras
Darbo projekto dalis savo parašu. Rangovas negali pradėti vykdyti
darbų, užsakinėti statybos produktus (medžiagas, įrenginius ir pan.,
kol Užsakovas nėra patvirtinęs Darbo projekto. Jei darbai pradedami
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vykdyti be Užsakovo patvirtinto Darbo projekto, laikoma, kad yra
esminiai pažeistos šios Sutarties nuostatos dėl Rangovo kaltės.
o

Užsakovui patvirtinus Rangovo pateiktą Darbo projektą, Rangovas
išlieka atsakingas už Darbo projekto teisingumą, atitikimą Sutarties
reikalavimams ir Teisės aktų reikalavimams.

o

Už Darbo projekto atitikimą Sutarties sąlygoms ir Teisės aktų
reikalavimams Rangovas atsako kaip Darbo projekto Projektuotojas
Teisės aktų nustatyta tvarka.



Jeigu vykdant Sutartį paaiškėja, kad yra būtina atlikti Rangovo rengto Darbo
projekto papildomą ekspertizę, Rangovas iš anksto, bet ne vėliau kaip prieš 3
(tris) darbo dienas įspėjęs Užsakovą, savo lėšomis privalo atlikti visus su
ekspertizės organizavimu ir atlikimu susijusius veiksmus.



Jei vykdant Statybos darbus ir/ar koreguojant Projektą ne dėl Užsakovo kaltės
atsiranda aplinkybių, trukdančių teisėtai toliau vykdyti (tęsti) Pastato Statybos
darbus, numatytus Sutartyje, tai, neatsižvelgiant į kitas Sutarties nuostatas, šiuo
atveju Užsakovas turi besąlygišką teisę bet kuriuo metu be jokių finansinių
kompensacijų Rangovui, tačiau pranešęs apie tai Rangovui, sustabdyti
Statybos darbų vykdymą iki to termino, kol išnyks kuri nors ar visos
aplinkybės, trukdančios teisėtai toliau vykdyti (tęsti) Statybos darbus ir/ar
keisti Projektą. Minėtu atveju Šalys geranoriškai susitaria, kad Sutarties
dokumentuose nurodyti Statybos darbų atlikimo terminai (Grafikas) yra
pratęsiami tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdyti Statybos darbai. Visą
Statybos darbų sustabdymo laikotarpį Rangovas įsipareigoja saugoti objektą
(Pastatą) ir statybos aikštelę.



Prieš pradedant Baigiamuosius bandymus, Rangovas Inžinieriui privalo
perduoti darbų įvykdymo dokumentus ir naudojimo bei priežiūros instrukcijas,
atitinkančias Specifikaciją ir pakankamai išsamias, kad Užsakovas galėtų
naudoti, prižiūrėti, išmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti tą Darbų dalį.
Tokia dalis neturi būti laikoma baigta ir parengta perimti, pagal 10.1 punktą
[Darbų ir Grupių perėmimas], kol Inžinieriui neperduoti tie dokumentai ir
naudojimo ir priežiūros instrukcijos bei kiti privalomieji Rangovo dokumentai,
būtini Užsakovui, kad galima būtų pradėti statybos užbaigimo procedūras
pagal STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“.



Rangovas privalo atlikti darbo projekto parengimui reikalingus inžinerinius
tyrinėjimus.

Papildyti 4.1. punktą:
Rangovas privalo statybos darbus vykdyti STR 1.08.02:200 „Statybos darbai“
nustatyta tvarka.
4.2 punktas

Atlikimo užtikrinimas
Panaikinti 4.2 punkto antrą pastraipą ir vietoje jos įrašyti:
Atlikimo užtikrinimas pateikiamas sutarties valiuta. Atlikimo užtikrinimas turi būti
pateiktas banko, kredito unijos garantijos ar draudimo bendrovės laidavimo forma. Ne
vėliau kaip per 10 dienų nuo sutarties pasirašymo dienos ir ne vėliau negu iki
kreipimosi dėl išankstinio mokėjimo pateikimo Užsakovui, Rangovas turi pristatyti
Užsakovui originalų atlikimo užtikrinimą bei jo kopiją pasiųsti Inžinieriui. Atlikimo
užtikrinimas turi būti išduotas Lietuvos Respublikoje įsikūrusios arba Užsienyje
įsikūrusios juridinės įstaigos, prieš tai gavus išankstinį Užsakovo pritarimą dėl
Užsienio šalyje atlikimo užtikrinimą išduodančio juridinio asmens pasirinkimo.
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Atlikimo užtikrinimas turi būti pateiktas pagal Pirkimo dokumentuose pateiktą formą
ir išduotas Užsakovo vardu.
Panaikinti 4.2 punkto trečią pastraipą ir vietoje jos įrašyti:
Atlikimo užtikrinimas turi galioti iki Statybos užbaigimo akto surašymo datos. Jeigu
Atlikimo užtikrinimo galiojimo laikotarpis pasibaigia anksčiau negu surašomas
Statybos užbaigimo aktas, tai Rangovas įsipareigoja pratęsti atlikimo užtikrinimo
galiojimo laikotarpį iki šioje pastraipoje nurodytos datos bei pateikti Užsakovui ir
Inžinieriui tai patvirtinančius dokumentus.
Panaikinti 4.2 punkto šeštą pastraipą ir vietoje jos įrašyti:
Užsakovas turi grąžinti Rangovui Atlikimo užtikrinimą per 21 dieną po Statybos
užbaigimo akto surašymo.
Papildyti 4.2 punktą nauja pastraipa:
Užsakovas turi teisę atmesti Atlikimo užtikrinimą, gavęs informaciją, kad Sutarties
atlikimą užtikrinantis juridinis asmuo tapo nemokus ar neįvykdė įsipareigojimų kitiems
ūkio subjektams arba netinkamai juos vykdė.
4.3 punktas

Rangovo atstovas
Papildyti 4.3 punkto antrą pastraipą:
Rangovas, net ir tuo atveju, jeigu Rangovo atstovas jau yra įvardintas sutartyje, iki
Darbo pradžios pateikia Inžinieriui išsamius duomenis apie Rangovo atstovo asmenį
ir jo kvalifikaciją.
Papildyti 4.3 punkto septintą pastraipą:
Jeigu Rangovo atstovas arba kiti jo įgalioti asmenys laisvai nekalba lietuviškai,
Rangovas privalo savo sąskaita užtikrinti tinkamą vertimą viso jo darbo laiko metu.

4.4 punktas

Subrangovai
4.4. punkto antros pastraipos (d) papunktis netaikomas.
Papildyti 4.4 punktą naujom pastraipom:
Subrangovų keitimas vietomis tarp sutartyje numatytų subrangovų ar didesnės
(mažesnės) darbų dalies, negu buvo įvardyta Rangovo pasiūlyme, perdavimas kitam
sutartyje numatytam Subrangovui galimas tik tiems darbams, kuriuos Rangovas savo
pasiūlyme buvo numatęs perduoti Subrangovams ir tik gavus Užsakovo ir Inžinieriaus
sutikimą.
Rangovas turi teisę siūlyti pakeisti Subrangovą tik esant bent vienai iš šių priežasčių:
1. kai Subrangovas nebeatitinka kvalifikacinių reikalavimų, nustatytų pirkimo
sąlygose, įskaitant, kai Subrangovas yra likviduojamas, bankrutavęs ar jam
iškelta bankroto byla;
2. Subrangovas praranda kompetenciją, išteklius, techninį ir finansinį pajėgumą
bei atsisako ar negali tinkamai atlikti subrangos darbų;
3. siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį, būtina padidinti darbų spartą dėl darbų
atlikimui nepalankių gamtinių sąlygų ar kitų pagrįstų/nenumatytų aplinkybių;
4. kai atsiranda būtinybė atlikti nenumatytus papildomus darbus.
Kartu su prašymu pakeisti Sutartyje nurodytą Subrangovą Rangovas Inžinieriui turi
pateikti dokumentus, kurie įrodo, kad siūlomas Subrangovas atitinka šiuos
reikalavimus:
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1. Subrangovas privalo būti registruotas fizinis arba juridinis asmuo, turintis LR
Statybos įstatymo nustatyta tvarka išduotą kvalifikacijos atestatą, suteikiantį
teisę vykdyti Darbų dalį, kuriai Subrangovas numatomas samdyti.
2. Jeigu keičiamas Subrangovas, kurio pajėgumais buvo remtasi viešojo pirkimo
metu įrodant atitikimą kvalifikaciniams reikalavimams, naujas subrangovas
privalo taip pat atitikti tiems patiems kvalifikaciniams reikalavimams.

4.5 punktas

Subrangos perleidimas
4.5 Punktas netaikomas

4.10 punktas

Statybvietės duomenys
Pakeisti 4.10 punkto (a) papunkčio formuluotę ir ją išdėstyti taip:
Statybvietės formą ir gamtinę aplinką, taip pat pirkimo dokumentuose pateiktas
geologines sąlygas

4.20 punktas

Užsakovo įrengimai ir pateikiamos medžiagos
Pakeisti 4.20 punktą ir jį išdėstyti taip:
Sutarties vykdymui Užsakovas pateikia / perduoda Rangovui medžiagas ir įrengimus,
kurių detalus aprašymas pateikiamas sutarties dalyje „Techninės specifikacijos“.

4.21 punktas

Darbų eigos ataskaitos
Pakeisti 4.21 punktą ir jį išdėstyti taip:
Rangovas kas mėnesį privalo parengti Darbų eigos ataskaitas ir pateikti Inžinieriui 3
egzempliorius.
Kiekvienoje ataskaitoje turi būti:
(a) išsamus Darbų eigos aprašymas, įskaitant kiekvieną projektavimo etapą, tiekimą,
gamybą, montavimą, statybą ir bandymus;
(b) bandymų rezultatai ir statybos produktų eksploatacinių savybių deklaracijos bei
įrenginių atitikties deklaracijos;
(c) saugos darbe statistika;
(d) faktinės ir planuotos Darbų eigos palyginimai, pateikiant išsamią informaciją apie
visus įvykius arba aplinkybes, kurios galėtų sutrukdyti baigti Darbus kaip numato
Sutartis, ir priemonės, kurių imamasi (arba reikėtų imtis) siekiant išvengti vėlavimo;
(e) nuotraukos, rodančios gamybos bei Statybvietėje atliktų Darbų eigą bei kuriose
užfiksuotas paslėptų darbų atlikimas.

4.23 punktas

Rangovo veiksmai Statybvietėje
Papildyti 4.23 punktą pastraipomis:
Rangovas turi apmokėti visus kaštus, susijusius su informacinių stendų ir nuolatinių
aiškinamųjų stendų pastatymu ir priežiūra visą jų įrengimo laikotarpį.
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Informaciniai stendai ir nuolatiniai aiškinamieji stendai turi būti įrengti projekto
statybvietėse atitinkamai pagal Statybos įstatymo bei ES lėšomis finansuojamų projektų
reikalavimus. Detalius reikalavimus Rangovui pateikia Užsakovas.
Informaciniai stendai turi būti įrengti prieš pradedant statybos darbus ir turi būti
pašalinami po Statybos užbaigimo, bet ne vėliau kaip iki galutinio mokėjimo prašymo
ir atliktų darbų aktų patvirtinimo dienos, pakeitus juos nuolatiniais aiškinamaisiais
stendais.

4.25 punktas

Esamos inžinerinės komunikacijos
Papildyti nauju punktu 4.25 Esamos inžinerinės komunikacijos:
Vykdant žemės kasimo darbus inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų ir kitų
objektų apsaugos zonose (statybvietėje ar šalia jos), Rangovas privalo vadovautis STR
1.08.02:2002 „Statybos darbai“ ir STR 1.07.02:2005 „Žemės darbai“ nustatyta tvarka.
Rangovas atsako už bet kokią žalą, padarytą esamiems keliams, tranšėjoms,
vamzdžiams, kabeliams ir kt. atliekant Darbus, įskaitant ir Subrangovų atliekamus
darbus, ir privalo ištaisyti tokią žalą savo sąskaita iki Darbų Baigimo termino.
Rangovas susitaria su vietinės valdžios įstaigomis ir turto savininkais dėl inžinerinių
tinklų pašalinimo, perkėlimo ir atstatymo pagal Inžinieriaus nurodymus. Rangovas
padengia tokių darbų sąnaudas.

4.26 punktas

Mokymai Užsakovo darbuotojams
Papildyti nauju 4.27 punktu „Mokymai Užsakovo darbuotojams“ [Jeigu taikoma]:
Rangovas turi pravesti mokymus (teorinius ir praktinius) Užsakovo darbuotojams, kaip
eksploatuoti ir tinkamai prižiūrėti pastatytą objektą ir jame sumontuotą įrangą
(įrenginius). Detaliau mokymų apimtis ir trukmė nurodyta Specifikacijoje.
6 straipsnis. Tarnautojai ir darbininkai

6.5 punktas

Darbo valandos
Papildyti 6.5 punktą:
Darbo valandos nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu.
Nacionalinės bei švenčių dienos – nedarbo dienos.
7 straipsnis. Įranga, Medžiagos ir Darbų kokybė

7.6 punktas

Ištaisymo darbas
Papildyti punkto pirmą pastraipą (c) :
c) po „darbų saugai“ įterpti „arba kelia grėsmę kitų asmenų gyvybei arba turtui“.
8 straipsnis. Pradžia, uždelsimai ir sustabdymas

8.1 punktas

Darbo pradžia
Pakeisti 8.1 punkto pirmą pastraipą ir ją išdėstyti taip:
Inžinierius per 7 dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos turi informuoti Rangovą bei
Užsakovą apie Darbų pradžios datą.
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Baigimo laiko pratęsimas
Punktas netaikomas
9 straipsnis. Baigiamieji bandymai

9.1 punktas

Rangovo prievolės
Papildyti 9.1 punktą:
Baigiamųjų bandymų metu būtina įvertinti reikalavimus nustatytus STR 1.11.01:2010
„Statybos užbaigimas“. Baigiamieji bandymai taip pat apima valstybinių institucijų,
tokių kaip Visuomenės sveikatos centras, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamentas bei kitų institucijų inicijuojamus bandymus, tyrimus bei procedūras,
kurias privaloma atlikti iki Statybos užbaigimo procedūrų.
10 straipsnis. Perdavimas Užsakovui

10.1 punktas

Darbų ir grupių perėmimas
Įterpti pastraipą:
Neatsižvelgiant į šio punkto nuostatas, Sutartiniai Rangovo įsipareigojimai nebus
laikomi baigti, kol nebus įstatymų nustatyta tvarka pasirašytas Statybos užbaigimo
aktas ir įvykdytos prievolės, nurodytos 11 straipsnyje.
11 straipsnis. Atsakomybė už defektus

11.1-11.11
punktai

Šie punktai netaikomi

11.12

Garantinis terminas
Įterpti naują punktą:
Rangovas atsako už objekto sugriuvimą ar defektus, kilusius dėl jo kaltės, jeigu
objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per Garantinį terminą.
Garantinis terminas nustatomas pagal LR statybos įstatymo 36 straipsnio 1 dalies
reikalavimus bei LR Civilinio kodekso (6.698 straipsnis) nustatyta tvarka. Garantinis
terminas pradedamas skaičiuoti nuo darbų rezultato atidavimo naudoti dienos (punktas
10.1).
Rangovas per visą garantinį laiką užtikrina, kad statybos objektas atitinka užsakovo
reikalavimų / techninių specifikacijų ir normatyvinių statybos dokumentų nustatytus
rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal sutartyje nustatytą paskirtį.
Rangovas, projektuotojas ir statybos techninis prižiūrėtojas atsako už defektus,
nustatytus per garantinį terminą, jeigu neįrodo, kad jie atsirado dėl objekto ar jo dalių
normalaus susidėvėjimo, jo netinkamo naudojimo.
Garantinis terminas sustabdomas tiek laiko, kiek objektas negalėjo būti naudojamas dėl
nustatytų defektų, už kuriuos atsako rangovas.
Užsakovas, per garantinį laiką nustatęs objekto defektus, privalo per protingą terminą
nuo jų nustatymo pareikšti pretenziją rangovui.“

12 straipsnis. Matavimai ir įvertinimas
12.3 punktas

Įvertinimas
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Pakeisti 12.3 punkto antrą pastraipą:
Kiekvienam atskiram darbui, įskaitant Papildomus darbus, turi būti laikomi tinkami
ir taikomi tokie įkainiai arba kaina, kurie nurodyti Sutartyje, arba, jeigu nenurodyta,
tokie nustatyti panašių darbų įkainiai.
Darbų kiekiai, nurodyti darbų kiekių žiniaraščiuose yra preliminarūs. Papildomų ar
nevykdomų darbų kiekiui atlikti forminami Pakeitimo nurodymai.
Konkretaus papildomo darbo įkainis apskaičiuojamas įvertinus pagrįstas tiesiogines
(darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų,
mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtinių išlaidų ir pelno) išlaidas, kurios
negali būti didesnės už rekomendacijose nustatytas kainas arba už bendrą vidutinę
rinkos kainą (įvertinus visas išlaidas – tiesiogines ir netiesiogines), tačiau statybos
produktų ir įrengimų kaina ne didesnė nei rangovo patiriamos išlaidos joms įsigyti, o
pridėtinių išlaidų ir pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginių išlaidų. Jei papildomų
darbų kaina rangovo grindžiama vidutine rinkos kaina, perkančiosios organizacijos
atstovas pateiktą papildomų darbų kainą palygina su vidutine rinkos kaina, kuri
nustatoma pasirinktinai įvertinus ne mažiau kaip trijų kitų rinkoje esančių ūkio
subjektų darbų kainas, išskyrus tuos atvejus, kai rinkoje nėra tiek ūkio subjektų.
Panaikinti 12.3 punkto trečią ir ketvirtą pastraipą.
13 straipsnis. Pakeitimai ir pataisymai
13.1 punktas

Teisė daryti pakeitimus
Pakeisti 13.1 punkto pirmą pastraipą:
Prieš išduodant Perėmimo pažymą, Užsakovas, Inžinierius ir Rangovas turi teisę
inicijuoti ir siūlyti pakeitimus, kurie yra būtini Sutartyje nurodytiems tikslams pasiekti:
Papildyti punktą pastraipa:
Užsakovas numato, kad esant būtinybei, dėl nenumatytų aplinkybių, atsiradusių
vykdant darbus pagal pirminę sutartį, Užsakovas pagal šią Sutartį įsigis papildomų
darbų arba neatliks kai kurių sutartyje numatytų darbų.
Nenumatytos aplinkybės - tokie atvejai (darbai), kurių, elgiantis protingai ir
rūpestingai, nebuvo įmanoma numatyti iki sutarties pasirašymo
Papildomi darbai – darbai, kurie atliekami todėl, kad Užsakovo iniciatyva ne dėl
Rangovo rizikai ir atsakomybei priskirtinų aplinkybių yra pakeičiami visi ar dalis
Projektinės dokumentacijos sprendinių ir tokie pakeitimai Rangovui sukelia pagrįstų
papildomų išlaidų bei Darbų atlikimo terminų pailgėjimo, taip pat kiti papildomi
Užsakovo ar valdžios institucijų reikalaujami atlikti darbai, kurių Rangovas neturėjo
numatyti ir kurie nėra būtini tam, kad Darbai atitiktų teisės aktų reikalavimus.
Neatliekami darbai – darbai, kurie sutartyje buvo numatyti, tačiau sutarties
įgyvendinimo metu paaiškėjo, kad tokio pobūdžio darbų vykdymas netikslingas.
Keičiami darbai – sutartyje numatyti pagrindiniai darbai, kuriuos vykdant, dėl
nenumatytų aplinkybių būtina pakeisti analogiškais, patikslintų techninių savybių
pagrindiniais darbais, tiesiogiai susijusiais su sutarties vykdymu darbais, būtinais
sutarčiai įvykdyti (užbaigti).

13.2 punktas

Vertės nustatymas
13.2 punkto nuostatos netaikomos

13.3 punktas

Pakeitimų tvarka
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Papildyti 13.3 punktą:
Pakeitimo nurodymas dėl papildomų darbų turi būti patvirtintas Inžinieriaus ir
pasirašytas Rangovo bei Užsakovo. Užsakovui patvirtinus Pakeitimo nurodymą dėl
papildomų darbų, Rangovas gali pradėti vykdyti papildomus darbus. Pakeitimo
nurodymas dėl papildomų darbų laikomas sudėtine sutarties dalimi.
Jei Inžinierius nepritaria siūlomam pakeitimui, jis turi nedelsiant pranešti apie tai
Rangovui ir Užsakovui, pateikiant motyvuotą atsakymą.
Jeigu Sutarties vykdymo metu Rangovo įkainuotose darbų kiekių žiniaraščiuose
randama klaida, kai sudauginus bet kurio fiksuotos vieneto kainos darbo kiekį su
Rangovo nurodyta darbo vieneto kaina gaunama didesnė suma nei klaidingai
nurodyta Rangovo arba mažesnė, tai Inžinierius Užsakovui pritarus turi priimti
sprendimą pagal 3.5 punktą [Sprendimai] ir kai gaunama didesnė nei klaidingai
nurodyta Rangovo suma, klaidingai nurodyta Rangovo suma paliekama ir Inžinierius
privalo sumažinti darbo vieneto kainą (nustatant naują darbo vieneto kainą turi būti
imamas to darbo Rangovo klaidingai nurodytos bendros sumos ir darbo kiekio
santykis) o tuo atveju, kai gaunama mažesnė nei klaidingai nurodyta Rangovo suma,
Inžinierius privalo įrašyti teisingą (mažesnę) sumą nekeičiant darbo vieneto kainos.
13.5 punktas

Rezervinės sumos
Pakeisti 13.5 punktą:
Jei sutarties kaina kartu su papildomais darbais viršys statinio statybos skaičiuojamąją
kainą, nustatytą vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ (Žin.,
2005, Nr. 85-3185; 2010, Nr. 115-5902) aktualia redakcija, papildomiems darbams
įsigyti turi vykdyti atskirą pirkimą. Jei papildomus darbus planuojama įsigyti iš to
paties tiekėjo, sutarties šalys – Rangovas ir Užsakovas– įsipareigoja sudaryti sutartį
ne didesniais įkainiais, nei buvo numatyti pagrindinėje sutartyje su tuo tiekėju. Nesant
galimybių įvykdyti šių reikalavimų, sutarties šalys pritaria atskiro pirkimo vykdymui
kitais tiekėjų konkurenciją užtikrinančiais pirkimo būdais.

13.6 punktas

Padienis darbas
13.6 punkto nuostatos netaikomos

13.7 punktas

Pataisymai dėl įstatymo pakeitimų
Pakeisti 13.7 punktą:
Tais atvejais, jei įstatymais bus pakeistas pridėtinės vertės mokestis (PVM), sutarties
kaina bus keičiama atitinkama pakeisto PVM dalimi. Kaina be PVM nesikeičia,
keičiasi tik PVM dydis.

13.8 punktas

Pataisymai dėl kainos pakeitimo
13.8 punkto nuostatos netaikomos
14 straipsnis. Sutarties kaina ir mokėjimas

14.1 punktas

Sutarties kaina
Pakeisti 14.1 punktą:
Sutarties kaina priklauso nuo įvykdytų darbų kiekio ir jokiais atvejais negali būti
didesnė nei Priimta Sutarties suma, nurodyta Rangos sutartyje (maksimali kaina su
fiksuotu įkainiu), tačiau gali būti mažesnė atsižvelgiant į įvykdytų darbų kiekį. Už šią
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Sutarties kainą, kuri detalizuojama Darbų kiekių žiniaraščiuose, Rangovas
įsipareigoja atlikti visus Statybos darbus, numatytus šioje Sutartyje. Rangovas
patvirtina, kad yra savo srities profesionalas ir nustatant Sutarties kainą, tinkamai
atsižvelgė į visas tokios kainos apskaičiavimo aplinkybes, tinkamai įvertino Darbų
apimtis, nurodytas Projektinėje dokumentacijoje ir Sutarties dokumentuose, ir
būtinus projektavimo ir statybos darbams atlikti. Šalys supranta ir susitaria, kad
aiškumo tikslais Užsakovo pateiktame Techniniame projekte apibrėžta Darbų apimtis
yra naudojama kaip pavyzdiniai dokumentai, apibrėžiantys pagrindinius Darbus ir
Susijusius darbus bei jų kiekius, kuriuos šia Sutartimi įsipareigoja atlikti Rangovas,
taip pat Įrangą, Medžiagas, reikalingas Darbų ir Susijusių darbų atlikimui bei Objekto
pastatymui ir paruošimui funkcionuoti, kurias Rangovas pristato į Statybos aikštelę
Sutarties kainos ribose. Net jei tam tikri Darbai ir/ar Susiję darbai, Įranga, Medžiagos,
reikalingos Objekto pastatymui ir paruošimui funkcionuoti, nėra paminėti
Projektinėje dokumentacijoje ir/ar kituose Sutarties dokumentuose, bet Rangovas
turėjo ir galėjo juos numatyti, Rangovas įsipareigoja tokius darbus atlikti bei pateikti
jų atlikimui reikalingas Medžiagas, nedidinant Sutarties kainos ir neįtraukiant į
Sutarties kainą jokių kitų išlaidų, išskyrus atvejus, kai tai reikia padaryti dėl
Papildomų darbų, kurie atliekami Užsakovo iniciatyva ne dėl Rangovo rizikai ir
atsakomybei priskirtinų aplinkybių, kai yra pakeičiami visi ar dalis Projektinės
dokumentacijos sprendinių ir tokie pakeitimai Rangovui sukelia pagrįstų papildomų
išlaidų bei Darbų atlikimo terminų pailgėjimo, taip pat kiti papildomi Užsakovo ar
valdžios institucijų reikalaujami atlikti darbai, kurių Rangovas neturėjo numatyti ir
kurie nėra būtini tam, kad Darbai atitiktų teisės aktų reikalavimus. Jeigu, siekiant
laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti darbus, kurių Rangovas nenumatė
sudarant šią Sutartį, bet, būdamas patyręs tokių darbų vykdytojas, turėjo juos
numatyti, ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, Rangovas visais atvejais
juos atlieka savo sąskaita.
14.3 punktas

Kreipimasis dėl Tarpinio mokėjimo
Pakeisti 14.3 punktą ir jį išdėstyti taip:
Rangovas, ne dažniau kaip kas 1 mėnesį, privalo įteikti Inžinieriui keturis
egzempliorius Užsakovo nurodytos formos Suvestinį atliktų darbų aktą, Detalų
atliktų darbų aktą ir PVM sąskaitą faktūrą. Kartu su pateiktais dokumentais, pagal
4.21 punktą [Darbų eigos ataskaitos], turi būti pateikta ir to mėnesio darbų eigos
ataskaita.
Suvestiniame atliktų darbų akte ir detaliame atliktų darbų akte turi būti įtraukta bet kuri
suma, atskaitoma dėl sulaikymo, apskaičiuota visų aktuose nurodytų sumų atžvilgiu
taikant sulaikymo procentus, nustatytus Pasiūlymo priede, iki tos ribos, už kurios
Užsakovas tokiu būdu sulaikyta suma pasiekia Sulaikomų pinigų (jeigu yra) ribą,
nurodytą Pasiūlymo priede.
Jei buvo vykdomi papildomi, sutartyje nenumatyti darbai arba atsisakant tam tikrų
darbų, prieš sąskaitos mokėjimui pateikimą turi būti pateiktas su Užsakovu suderintas
bei Inžinieriaus ir Rangovo patvirtintas Pakeitimo nurodymas (ai) (arba Inžinieriaus
nurodymas Rangovui).

14.4 punktas

Mokėjimų žiniaraštis
Pakeisti 14.4 punktą „Mokėjimų žiniaraštis“ nauju „Mokėjimų grafikas“:
Rangovas, gavęs Inžinieriaus pranešimą pagal 8.1 punktą [Darbo pradžia] per 28
dienas kartu su Darbų Programa privalo pateikti patikslintą Mokėjimų grafiką,
išskaidydamas Priimtą sutarties sumą mėnesiniais mokėjimais pagal Rangovo
planuojamą statybos darbų eigą.

14.6 punktas

Tarpinio mokėjimo pažymų išdavimas
46

„Gamybos paskirties pastato Naujoji g. 136D, Alytuje
statyba“

Pirkimo dokumentai.
II skyrius. Sutarties sąlygos
3 skirsnis. Konkrečios sutarties sąlygos

Pakeisti 14.6 punkto antrą sakinį:
Inžinierius ir Užsakovas, gavę atsiskaitymo už atliktus darbus dokumentus, t.y.
Suvestinį atliktų darbų aktą, Detalų atliktų darbų aktą ir PVM sąskaitą faktūrą, privalo
patikrinti ir patvirtinti arba pateikti pastabas per 28 dienų nuo jų gavimo.
14.7 punktas

Mokėjimas
Papildyti 14.7 punktą paskutine pastraipa:
Apmokėjimo data laikoma ta data, kai Užsakovas atlieka mokėjimą į Rangovo sąskaitą.

14.8 punktas

Pavėluotas mokėjimas
Išbraukti 14.8 punkto antrą pastraipą ir vietoje jos įrašyti:
Užsakovas Rangovui už atliktus darbus Europos Sąjungos 2014-2020 m. struktūrinės
paramos lėšas perves pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą Valstybės
investicijų programą. Užsakovas nėra atsakingas už Valstybės investicijų programos
sudarymą, jos keitimą ir galimą netolygų statinio statybos finansavimą Europos
Sąjungos 2014–2020 m. struktūrinės paramos lėšomis, todėl už šiomis lėšomis
pavėluotus mokėjimus delspinigiai nebus mokami.
Dėl pavėluotų mokėjimų Rangovas turi teisę reikšti pretenziją (pagal 20.1 punktą) dėl
Darbų laiko pratęsimo.

14.9 punktas

Sulaikomų pinigų mokėjimas
Pakeisti 14.9 punktą:
Rangovo sulaikomų pinigų sąskaita Inžinieriaus patvirtinama po Objekto statybos
užbaigimo akto pasirašymo dienos, jei Rangovas, likus ne mažiau nei 7 dienoms iki
statybos užbaigimo akto pasirašymo dienos ir/arba Atlikimo užtikrinimo galiojimo
pabaigos datos (priklausomai nuo to, kuri data yra ankstesnė), pateikia Garantinių
įsipareigojimų garantiją sumai lygiai 10 % nuo Priimtos sutarties kainos. Garantija
turi būti išduota banko arba draudimo bendrovės, prieš tai gavus Užsakovo pritarimą.
Garantija turi galioti 2 metus. Jei tokia garantija nepateikiama, Užsakovas turi teisę
pasinaudoti Atlikimo užtikrinimu.

14.10 punktas

Darbų baigimo ataskaita
Pakeisti pirmos 14.10 punkto pastraipos pirmą sakinį:
Rangovas, gavęs Perėmimo pažymą, per 28 dienas privalo Inžinieriui įteikti keturis
Darbų baigimo ataskaitos kartu su patvirtinančiais dokumentais egzempliorius, pagal
14.3 punktą [Kreipimasis dėl Tarpinio mokėjimo pažymų], parodydamas:

14.11 punktas

Kreipimasis dėl Galutinio mokėjimo pažymos
Šis punktas netaikomas

14.12 punktas

Prievolių įvykdymas
Panaikinti ir pakeisti punktą:
Rangovas, pateikdamas darbų baigimo ataskaitą, privalo pristatyti ir atleidimo nuo
prievolių raštą, patvirtinantį, kad bendra darbų baigimo ataskaitos suma rodo visišką
ir galutinį atsiskaitymą su visais Rangovais pagal šią Sutartį mokėtinais pinigais.
Šiame rašte gali būti nurodyta, kad atleidimas įsigalioja nuo tos dienos, kai Rangovas
atgauna Atlikimo užtikrinimą; tokiu atveju atleidimas privalo įsigalioti tą pačią dieną.

14.15 punktas

Mokėjimo valiutos
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Pakeisti 14.15 punktą ir jį išdėstyti taip:
Sutarties valiuta yra euras (Eur).
15.2

Darbų nutraukimas Užsakovo iniciatyva
Papildyti 15.2 punktą:
VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūrai nustačius pirkimo procedūrų pažeidimus,
Užsakovas turi teisę nutraukti šią sutartį, nesukeliant sau neigiamų pasekmių.
Nutraukus sutartį, Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui už faktiškai iki
nutraukimo dienos atliktus darbus.

17.3

Užsakovo rizika
17.3 (g) papunktis netaikomas
18 straipsnis. Draudimas

18.1 punktas

Bendrieji draudimo reikalavimai
Pakeisti 18.1 punkto pirmą pastraipą:
Šiame straipsnyje kiekvienos draudimo rūšies „draudžiančioji Šalis“ yra Rangovas.
Papildyti 18.1 punktą pastraipomis:
Rangovas privalo apsidrausti ir/ar apdrausti savo darbuotojus bei įrangą draudimo
rūšimis (įskaitant statybos rizikų draudimą ir civilinės atsakomybės draudimą), kurios
yra privalomos pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus ir kitus teisės
aktus bei laikantis juose nustatytų taisyklių ir reikalavimų.
Jei Rangovas netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra
vienintelis už šio reikalavimo nevykdymą atsakingas asmuo ir padengia visas su
Užsakovui ar tretiesiems asmenims padaryta žala ar nuostoliais susijusias sumas,
kurias priešingu atveju būtų padengusi draudimo bendrovė.

18.2 punktas

Darbų ir Rangovo įrengimų draudimas
Pakeisti 18.2 punktą ir jį išdėstyti taip:
Rangovas privalo savo lėšomis apdrausti statybos rizikų draudimu turtą (t.y. visi su
statomu, montuojamu, rekonstruojamu, remontuojamu, griaunamu ir pan. statiniu ir
(ar) įrenginiu susiję statybos, montavimo, rekonstrukcijos, remonto, griovimo ir
panašūs darbai ir statybos darbams vykdyti į draudimo vietą pristatyti statybos
produktai, medžiagos ir montuotini įrenginiai), kuriam sukurti buvo naudotas
projektui skirtas finansavimas, ne trumpesniam laikotarpiui kaip iki Perėmimo
pažymos išdavimo. Įvykus draudžiamajam įvykiui, dėl kurio turtas, nurodytas šioje
pastraipose, yra sunaikinamas ar sugadinamas, Rangovas privalo atlikti visus darbus,
kad atkurtų iki draudžiamojo įvykio buvusį turtą.

18.3 punktas

Atsakomybės draudimas už padarytą žalą fiziniam asmeniui arba turtui
Pakeisti 18.3 punktą ir jį išdėstyti taip:
Rangovas, pasirašęs Sutartį kaip pavienis dalyvis/jungtinės veiklos dalyvis, privalo
iki Darbo pradžios datos sudaryti Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo
draudimo sutartį pagal Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo XI skirsnio 37 ir 39
straipsnių keliamus reikalavimus. Ši privalomojo draudimo sutartis turi įsigalioti nuo
Darbo pradžios datos, iki kurios turi būti pateiktas įrodymas pagal 18.1 punkto
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[Bendrieji draudimo reikalavimai] (a) ir (b) pastraipas, ir turi galioti visą Darbo
laikotarpį iki statybos užbaigimo akto pasirašymo datos. Maksimali išskaita (franšizė)
pagal šią draudimo sutartį negali viršyti Pasiūlymo priede nurodytos sumos. Rangovas
savo sąskaita įsipareigoja pratęsti (atnaujinti) šią privalomojo draudimo sutartį, jeigu
ši draudimo sutartis pasibaigs anksčiau negu nurodyta šiame punkte
18.4 punktas

Rangovo personalo draudimas
18.4 punkto reikalavimai netaikomi.

18.5 punktas

Projektuotojo civilinės atsakomybės draudimas
Įterpti naują punktą:
a) jeigu Rangovas veikia kaip pavienis dalyvis ir turi teisę verstis projektavimo veikla,
tai iki Darbų pradžios datos Rangovas privalo sudaryti statinio projektuotojo civilinės
atsakomybės privalomojo draudimo sutartį dėl netinkamai atlikto Sutartyje numatyto
darbo projekto Pasiūlymo priede nurodytai draudimo sumai pagal Lietuvos
Respublikos statybos įstatymo XI skirsnio 37 ir 38 straipsnių keliamus reikalavimus.
Ši privalomojo draudimo sutartis turi įsigalioti nuo Darbų pradžios datos, iki kurios
turi būti pateiktas įrodymas pagal 18.1 punkto [Bendrieji draudimo reikalavimai] (a)
ir (b) pastraipas, ir turi galioti iki Statybos užbaigimo akto pasirašymo datos.
Maksimali išskaita (franšizė) pagal šią draudimo sutartį negali viršyti Pasiūlymo
priede nurodytos sumos. Rangovas savo sąskaita įsipareigoja pratęsti (atnaujinti) šią
privalomojo draudimo sutartį, jeigu ši draudimo sutartis pasibaigs anksčiau negu
nurodyta šiame punkte, arba
jeigu Rangovas neturi teisės verstis projektavimo veikla, tai Rangovas įsipareigoja
teikti Užsakovui informaciją apie pasirašytas subrangos sutartis su turinčiais teisę
verstis projektavimo veikla subrangovais, kurie vykdys Sutartyje numatytus
projektavimo darbus ir 14 (keturiolikos) kalendorinių dienų laikotarpyje po šių
sutarčių pasirašymo pateikti Užsakovui subrangovų statinio projektuotojo civilinės
atsakomybės privalomojo draudimo liudijimų (polisų) patvirtintas kopijas Pasiūlymo
priede nurodytai draudimo sumai visam pasirašytose sutartyse su subrangovais
nurodyto Darbų atlikimo laikotarpiui pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo
XI skirsnio 37 ir 38 straipsnių keliamus reikalavimus. Maksimali išskaita (franšizė)
pagal kiekvieną draudimo sutartį negali viršyti Pasiūlymo priede nurodytos sumos.
Subrangovas(-ai) savo sąskaita įsipareigoja pratęsti (atnaujinti) šias privalomojo
draudimo sutartis, jeigu šios draudimo sutartys pasibaigs anksčiau negu nurodyta
šiame punkte;
b) jeigu Rangovas veikia kaip jungtinės veiklos dalyvis, tai visi turintys teisę verstis
projektavimo veikla jungtinės veiklos sutarties dalyviai (partneriai) bendrai iki Darbų
pradžios datos privalo sudaryti vieną atskirą statinio projektuotojo civilinės
atsakomybės privalomojo draudimo sutartį dėl netinkamai atlikto Sutartyje numatyto
darbo projekto Pasiūlymo priede nurodytai draudimo sumai pagal Lietuvos
Respublikos statybos įstatymo XI skirsnio 37 ir 38 straipsnių keliamus reikalavimus.
Ši privalomojo draudimo sutartis turi įsigalioti nuo Darbų pradžios datos, iki kurios
turi būti pateiktas įrodymas pagal 18.1 punkto [Bendrieji draudimo reikalavimai] (a)
ir (b) pastraipas, ir turi galioti iki Statybos užbaigimo akto pasirašymo datos.
Maksimali išskaita (franšizė) pagal šią draudimo sutartį negali viršyti Pasiūlymo
priede nurodytos sumos. Rangovas savo sąskaita įsipareigoja pratęsti (atnaujinti) šią
privalomojo draudimo sutartį, jeigu ši draudimo sutartis pasibaigs anksčiau negu
nurodyta šiame punkte, arba
kiekvienas jungtinės veiklos sutarties dalyvis (partneris), turintis teisę verstis
projektavimo veikla, vykdydamas Sutartyje numatyto darbo projekto ar jo dalies
projektavimo darbus iki Darbų pradžios datos atskirai privalo apsidrausti savo
civilinę atsakomybę statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo
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draudimo sutartimi Pasiūlymo priede nurodytai draudimo sumai pagal Lietuvos
Respublikos statybos įstatymo XI skirsnio 37 ir 38 straipsnių keliamus reikalavimus.
Kiekvieno jungtinės veiklos sutarties dalyvio (partnerio) privalomojo draudimo
sutartis turi įsigalioti nuo Darbų pradžios datos, iki kurios turi būti pateiktas įrodymas
pagal 18.1 punkto [Bendrieji draudimo reikalavimai] (a) ir (b) pastraipas, ir turi
galioti iki Statybos užbaigimo akto pasirašymo datos. Maksimali išskaita (franšizė)
pagal kiekvieną draudimo sutartį atskirai negali viršyti Pasiūlymo priede nurodytos
sumos. Kiekvienas jungtinės veiklos sutarties dalyvis (partneris) savo sąskaita
įsipareigoja pratęsti (atnaujinti) savo privalomojo draudimo sutartį, jeigu ši draudimo
sutartis pasibaigs anksčiau negu nurodyta šiame punkte.
19 straipsnis. Nenugalima jėga
19.1 punktas

Nenugalimos jėgos sąvoką
Papildyti 19.1 punktą pirma pastraipa (atitinkamai buvusias pirmą ir antrą
pastraipą laikyti antra ir trečia) ir išdėstyti ją taip:
Nenugalimos jėgos sąvoka aiškinama taip, kaip ji apibrėžiama Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse (6.212 straipsnis), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m.
liepos 15 d. nutarime Nr. 840 “Dėl atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos
jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo” bei šioje Sutartyje.
Jeigu yra prieštaravimas tarp 17.3 bei 19.1 punktų, taikomas 19.1 punktas.
20 straipsnis. Pretenzijos, ginčai ir arbitražas

20.1 punktas

Rangovo pretenzijos
Pakeisti 20.1 punkte nurodytus terminus:
Pirmoje, antroje pastraipoje ir penktos pastraipos (c) papunktyje nurodytą „28“ dienų
terminą pakeisti į „14“ dienų.
Penktoje pastraipoje nurodytą „42“ dienų terminą pakeisti į „28“ dienas.

20.2 punktas

Ginčų nagrinėjimo komisijos paskyrimas
Pakeisti 20.2 punkto antrą pastraipą:
Ginčų nagrinėjimo komisijos asmenų skaičius nurodytas pasiūlymo priede.

20.3

Ginčų nagrinėjimo komisijos nario nepaskyrimas
Pakeisti 20.3 punkte nurodytą terminą:
Pirmos pastraipos (d) papunktyje nurodytą „42“ dienų terminą pakeisti į „14“ dienų.

20.4 punktas

Ginčų nagrinėjimo komisijos sprendimo gavimas:
Pakeisti 20.4 punkte nurodytus terminus:
Ketvirtoje ir penktoje pastraipoje nurodytą „84“ dienų terminą pakeisti į „42“ dienas.
Penktoje ir šeštoje pastraipoje nurodytą „28“ dienų terminą pakeisti į „14“ dienų.
20.4 p. ketvirtoje pastraipoje nurodytą „arbitražo“ pakeisti į „teismo“, o šeštoje
pastraipoje nurodytą „arbitražą“ pakeisti į „teismą“.

20.5 punktas

Taikaus ginčo sprendimas
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Pakeisti 20.5 punktą ir jį išdėstyti taip:
Kai, pagal 20.4 punktą, įteikiamas nepasitenkinimo raštas, tai abi Šalys, prieš
pradėdamos teisminį ginčo nagrinėjimą, privalo mėginti išspręsti ginčą taikiai, tačiau
jeigu abi Šalys nesusitaria kitaip, tai teisminis ginčo nagrinėjimas gali būti pradėtas
prasidėjus dvidešimtai dienai po tos dienos, kurią buvo įteiktas nepasitenkinimo
raštas, arba šioms dienoms suėjus, netgi jeigu nebuvo mėginimų ginčą išspręsti
taikiai.
20.6 punktas

Arbitražas
Pakeisti 20.6 punktą ir jį išdėstyti taip:
Arbitražas netaikomas. Tarp šalių kilę ginčai Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta
tvarka sprendžiami Vilniaus apygardos teisme arba Vilniaus miesto apylinkės teisme
kaip pirmosios instancijos teisme priklausomai nuo ieškinio sumos.

20.7 punktas

Ginčų nagrinėjimo komisijos sprendimo nevykdymas
Pakeisti 20.7 punkte nurodytą „arbitražui“ į „teismui“.

20.8 punktas

Ginčų nagrinėjimo komisijos įgaliojimų pabaiga:
Pakeisti 20.8 punkte nurodytą „arbitražui“ į teismui“.
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II SKYRIUS. SUTARTIES SĄLYGOS
4 skirsnis. Užtikrinimų ir garantijų formos
Pridedama:
1 priedas. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo forma;
2 priedas. Atlikimo užtikrinimo forma;
3 priedas. Išankstinio mokėjimo garantijos forma;
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1 priedas

PASIŪLYMO GALIOJIMO UŽTIKRINIMO
FORMA
Naudos gavėjo pavadinimas ir adresai:
__________________________________________ (pasiūlymo dokumentuose įvardijamas kaip Pirkėjas)
Mums buvo pranešta, kad ___________________________ (toliau vadinamas „Skolininku“), atsakydamas į
jūsų kvietimą, pateikia pasiūlymą, pasirašytą [įrašykite datą] (toliau vadinamą „Pasiūlymu“) [įrašyti Pirkimo
pavadinimą] pagal Skelbimą apie pirkimą Nr. [įrašykite] ir kad jūsų kvietimo sąlygos (išdėstytos dokumente,
pavadintame Nurodymai konkurso dalyviams) reikalauja jo pasiūlymui suteikti garantiją.
Mes, (banko ar draudimo bendrovės pavadinimas) __________________, Skolininkui paprašius, čia
neatšaukiamai garantuojame jums, Naudos gavėjui (Pirkėjui), sumokėti bet kurią sumą arba sumas, kurių
bendra suma ne didesnė kaip _____________________ (įrašyti žodžiu: __________________________ ),
raštu gavę jūsų reikalavimą ir jūsų pareiškimą (kartu su reikalavimu), kuriame pažymima, kad:
(a) Skolininkas be jūsų sutikimo atsiėmė savo pasiūlymą, pasibaigus nurodytam pasiūlymo pateikimo ir
dar nepasibaigus pateikto pasiūlymo galiojimo laikui, arba
(b) Skolininkas atsisakė pripažinti klaidas, ištaisytas jo siūlyme pagal kvietimo sąlygas, arba
(c) jūs nusprendėte sudaryti Sutartį su Skolininku, o jis neįvykdė Sutarties sąlygų 1.6 punkto reikalavimų,
arba

(d) jūs nusprendėte sudaryti Sutartį su Skolininku, o jis neįvykdė Sutarties sąlygų 4.2 punkto reikalavimų.
Bet kuris mokėjimo reikalavimas turi būti su jūsų parašu (-ais), kurio tikrumą privalo patvirtinti jūsų bankas
arba notaras. Reikalavimas ir pareiškimas, kurių tikrumas patvirtintas, turi būti gautas mūsų nurodytoje
būstinėje šią datą arba anksčiau (nurodoma data, praėjus 35 dienoms pasibaigus Pasiūlymo rašto
galiojimui)________________. Tada ši garantija baigs galioti, ir ji turi būti mums grąžinta.
Šiai garantijai, išskyrus tai, kas pasakyta aukščiau, taikytinos Tarptautinių prekybos rūmų Garantijų,
apmokamų pagal reikalavimą, bendrosios taisyklės, Tarptautinių prekybos rūmų išleistos kaip 458 leidinys.
Data _______________ Parašas (-ai) _______________
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Pirkimo dokumentai
II skyrius. Sutarties sąlygos
4 skirsnis. Užtikrinimų ir garantijų
formos

2 priedas

ATLIKIMO UŽTIKRINIMO FORMA
Sutarties pavadinimas: < nurodykite pavadinimą>
Naudos gavėjo pavadinimas ir adresas: < nurodykite gavėją ir adresą> (Sutartyje įvardijamas kaip
Užsakovas).
Mums buvo pranešta, kad ___________________________ (toliau vadinamas „Skolininku“), yra jūsų
rangovas, sudaręs tokią Sutartį, kurioje jo reikalaujama gauti atlikimo užtikrinimą.
Mes, (atlikimo užtikrinimą išduodančios institucijos pavadinimas) __________________, Skolininko
prašomi, čia neatšaukiamai garantuojame jums, Naudos gavėjui (Užsakovui), sumokėti bet kurią sumą arba
sumas, kurių bendra suma ne didesnė kaip _____________________ („garantuotoji suma“, įrašyti žodžiu:
__________________________), raštu gavę jūsų reikalavimą ir jūsų pareiškimą, kuriame pažymima:
(a) kad Skolininkas pažeidė savo sutartinį įsipareigojimą (-us), ir
(b) ką Skolininkas pažeidė.
Bet kuris mokėjimo reikalavimas turi būti patvirtintas jūsų vadovo parašu (-ais).
Šis Atlikimo užtikrinimas įsigalioja nuo jo išdavimo dienos ir turi galioti tol, kol mes gausime pasirašyto
Statybos užbaigimo akto kopiją, bet ne ilgiau nei (nurodoma laukiama Darbų baigimo data,)
________________ („pasibaigimo data“). Tada ši garantija baigs galioti, ir ji turi būti mums grąžinta kaip
numatyta Sutartyje.
Mums buvo pranešta, kad Naudos gavėjas gali reikalauti Skolininko pratęsti šią garantiją, jeigu Statybos
užbaigimo aktas pagal šią Sutartį nebuvo išduotas likus 7 dienoms iki pasibaigiant anksčiau minėtam laikui.
Mes garantuojame, kad raštu gavę jūsų reikalavimą ir jūsų pareiškimą, jog Statybos užbaigimo aktas nebuvo
išduotas, išmokėsime jums garantuotąją sumą, jeigu priežastys priskirtinos Skolininkui, ir šios garantijos
galiojimo laikas nebuvo pratęstas.
Šiai garantijai turi būti taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai, ir, išskyrus tai, kas pasakyta aukščiau, jai
taikytinos Garantijų, apmokamų pagal reikalavimą, bendrosios taisyklės, Tarptautinių prekybos rūmų išleistos
kaip 458 leidinys.
Data _______________ Parašas (-ai) _______________
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Pirkimo dokumentai
II skyrius. Sutarties sąlygos
4 skirsnis. Užtikrinimų ir garantijų
formos

3 priedas

IŠANKSTINIO MOKĖJIMO
GARANTIJOS FORMA
Sutarties pavadinimas: < nurodykite pavadinimą>
Naudos gavėjo pavadinimas ir adresas: < nurodykite gavėją ir adresą> (Sutartyje įvardijamas kaip
Užsakovas).
Mums buvo pranešta, kad ___________________________ (toliau vadinamas „Skolininku“) yra jūsų
rangovas, sudaręs tokią Sutartį, ir norėtų gauti išankstinį mokėjimą, kuriam pagal Sutartį reikalaujama gauti
garantiją.
Mes, (garantiją išduodančios institucijos pavadinimas) __________________, Skolininko prašomi, čia
neatšaukiamai garantuojame jums, Naudos gavėjui (Užsakovui), sumokėti bet kurią sumą arba sumas,
neviršijančias
_______________
bendros
sumos
(„garantuotoji
suma“,
įrašyti
žodžiu:
___________________________ ) raštu gavę jūsų reikalavimą ir jūsų pareiškimą, kuriame pažymima:
(a) kad Skolininkas pagal Sutarties sąlygas negrąžino išankstinio mokėjimo, ir
(b) suma, kurios Skolininkas negrąžino.
Ši garantija įsigalioja nuo jos išdavimo datos. Garantuotoji suma turi būti sumažinama jums grąžintų
išankstinio mokėjimo sumų dydžiais, kurie paliudijami jūsų pranešimais, daromais pagal Sutarties sąlygų 14.6
punktą. Gavę (Skolininko) kiekvieno tokio turinio pranešimo nuorašą, mes nedelsdami jums pranešime apie
atitinkamai pataisytą garantuotąją sumą.
Bet kuris mokėjimo reikalavimas turi būti patvirtintas jūsų direktoriaus parašu (-ais). Reikalavimas ir
prašymas, turi būti gauti mūsų nurodytoje būstinėje šią datą arba anksčiau (nurodoma laukiama Darbų baigimo
data) _______________ („pasibaigimo data“).
Ši garantija nustoja galioti < nurodyti „pasibaigimo datą“> arba kai grąžinama visa išankstinio mokėjimo suma
Užsakovui ir garantuota suma sumažinama iki nulio.
Mums buvo pranešta, kad Naudos gavėjas gali reikalauti Skolininko pratęsti šią garantiją, jeigu išankstinis
mokėjimas nebuvo grąžintas likus 28 dienoms iki pasibaigiant minėtam laikui. Mes garantuojame, kad per tas
28 dienas raštu gavę iš jūsų reikalavimą ir jūsų pareiškimą, kad išankstinis mokėjimas nebuvo grąžintas ir kad
šios garantijos laikas nebuvo pratęstas, išmokėsime jums garantuotąją sumą.
Šiai garantijai turi būti taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai, ir jai taikytinos Garantijų, apmokamų pagal
reikalavimą, bendrosios taisyklės, Tarptautinių prekybos rūmų išleistos kaip 458 leidinys.
Data _______________ Parašas (-ai) _______________
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