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1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1 UAB „Prodenta“ (toliau vadinama – Pirkėjas) įgyvendindama projektą "„UAB „Prodenta“
paslaugų plėtra – dantų protezavimo bei dirbtinių dantų gamybos veiklų inicijavimas naujame
filiale“ Nr. 03.3.1-LVPA-K-803-01-0007 bendrai finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir
Lietuvos Respublikos lėšomis numato įsigyti: 3D lazerinės metalo sinterizavimo technologijos
įrengimą.
1.2 Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Projektų finansavimo ir administravimo
taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr.
1K-316 (toliau – Taisyklės)
1.3 Pirkimas vykdomas vadovaujantis Taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu
(toliau – Civilinis kodeksas), kitais teisės aktais bei konkurso sąlygomis.
1.4 Skelbimas apie pirkimą paskelbtas Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje
www.esinvesticijos.lt, 2016 gruodžio 6 d.
1.5 Pirkimas atliekamas konkurso būdu laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo,
abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų.
1.6 Konkursui neįvykus dėl to, kad nebuvo gauta nė vieno pirkėjo nustatytus reikalavimus
atitinkančio tiekėjo pasiūlymo, pirkėjas pasilieka teisę pakartotinį pirkimą vykdyti Taisyklių 461.
punkte nustatyta tvarka.
1.7 Pirkėjo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo
procedūromis susijusius pranešimus: buhalterė Inga Lingienė, tel. +370 343 54 469, el. pašto
adresas: i.lingiene@gmail.com, adresas: V. Šlekio g. 3, LT-68288 Marijampolė.
2. PIRKIMO OBJEKTAS
2.1. Perkama 3D lazerinės metalo sinterizavimo technologijos įrengimas kurio savybės
nustatytos pateiktoje techninėje specifikacijoje.
2.2. Šis pirkimas į dalis neskirstomas, todėl pasiūlymas turi būti pateiktas visam nurodytam
prekių kiekiui.
2.3. Prekės turi būti pristatytos per 8-10 savaičių nuo prekių pirkimo sutarties pasirašymo
dienos
2.4. Prekių pristatymo atlikimo vieta – Vytauto g. 42, LT-68295 Marijampolė.
3. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI
3.1 Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus:
3.1.1. Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai
Eil.

Kvalifikacijos reikalavimai

Nr.
Tiekėjas
nėra
bankrutavęs,
likviduojamas,
su
kreditoriais
sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar
apribojęs savo veiklos arba jo
padėtis pagal šalies, kurioje jis
registruotas, įstatymus nėra tokia

Kvalifikacijos
reikalavimų
reikšmė
Tiekėjo,
neatitinkančio šio
reikalavimo,
pasiūlymas
atmetamas

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

Kvalifikacijos reikalavimai

Nr.
pati ar panaši. Jam nėra iškelta
restruktūrizavimo, bankroto byla
arba nėra vykdomas bankroto
procesas ne teismo tvarka, nėra
siekiama priverstinio likvidavimo
procedūros
ar
susitarimo
su
kreditoriais arba jam nėra vykdomos
analogiškos procedūros pagal šalies,
kurioje jis registruotas, įstatymus
Tiekėjas vykdomą veiklą
įregistravęs teisės aktų nustatyta
tvarka.

Kvalifikacijos
reikalavimų
reikšmė

Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys
dokumentai
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 terminas ilgesnis nei pasiūlymų
pateikimo terminas, toks dokumentas yra
priimtinas.

Tiekėjo,
neatitinkančio šio
reikalavimo,
pasiūlymas
atmetamas

Valstybės įmonės Registrų centro išduota
Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro
išplėstinio išrašo kopija ar kiti dokumentai,
patvirtinantys tiekėjo vykdomos veiklos
įregistravimą teisės aktų nustatyta tvarka arba
atitinkamos užsienio šalies institucijos
(profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės
įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta
toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas)
išduotas dokumentas ar priesaikos deklaracija,
liudijanti tiekėjo vykdomos veiklos
įregistravimą teisės aktų nustatyta tvarka.

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

3.2. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių konkurso sąlygų punktuose
nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus visi ūkio
subjektų grupės nariai kartu
3.3. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė
melagingą informaciją, kurią pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.
3.4 Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos
sutartį arba tinkamai patvirtintą jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos
šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su pirkėju sudaryti pirkimo sutartį, šių
įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi
numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių pirkėjui nevykdymą. Taip pat
jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo
pirkėjas turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo
įvertinimu susijusią informaciją, kuriam partneriui suteikti įgaliojimai pateikti pasiūlymą, jį
pasirašyti , sudaryti sutartį).
4. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS
4.1
Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad
jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties
įvykdymui.
4.2
Pasiūlymas turi būti pateikiamas raštu, pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto asmens.
4.3
Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių ir (arba) anglų kalba.
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4.4
Tiekėjas kainos pasiūlymą privalo pateikti pagal konkurso sąlygų 1 priede pateiktą
formą. Pasiūlymas teikiamas užklijuotame voke. Ant voko turi būti užrašytas UAB „Prodenta“.
Pirkimas „3D lazerinės metalo sinterizavimo technologijos įrengimas“, adresas: V. Šlekio g. 3, Lt68288 Marijampolė, Lietuva, tiekėjo pavadinimas ir adresas. Ant voko taip pat gali būti užrašas
„Neatplėšti iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos“. Vokas su pasiūlymu grąžinamas jį
atsiuntusiam tiekėjui, jeigu pasiūlymas pateiktas neužklijuotame voke.
4.5
Pasiūlymą sudaro tiekėjo raštu pateiktų dokumentų visuma:
4.5.1. užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių pirkimo konkurso sąlygų 12.2 priedą;
4.5.2. konkurso sąlygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiantys
dokumentai;
4.5.3. jungtinės veiklos sutartis arba tinkamai patvirtinta jos kopija, jei bendrą pasiūlymą
teikia ūkio subjektų grupė;
4.5.4. kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.
4.6
Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės
narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja
teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.
4.7
Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą nurodytą prekių kiekį.
4.8
Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus
alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus
atmesti.
4.9
Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2016 m. gruodžio mėn. 14 d. 14:00 val.. (Lietuvos
Respublikos laiku) atsiuntus jį paštu, per pasiuntinį ar tiesiogiai atvykus šiuo adresu: V. Šlekio g. 3,
Lt-68288 Marijampolė, administracijai nuo 8:00 val. iki 17:00 val. Tiekėjo prašymu Pirkėjas
nedelsdamas pateikia rašytinį patvirtinimą, kad tiekėjo pasiūlymas yra gautas, ir nurodo gavimo
dieną, valandą ir minutę.
4.10
Pirkėjas neatsako už pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių
pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. Pavėluotai gauti pasiūlymai neatplėšiami ir grąžinami
tiekėjui registruotu laišku
4.11
Pasiūlymuose nurodoma prekių kaina pateikiama eurais, turi būti išreikšta ir
apskaičiuota taip, kaip nurodyta šių konkurso sąlygų 1 priede. Apskaičiuojant kainą, turi būti
atsižvelgta į visą šių konkurso sąlygų 1 priede nurodytą prekių kiekį, kainos sudėtines dalis, į
techninės specifikacijos reikalavimus ir pan. Į prekės kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos
tiekėjo išlaidos (sandėliavimo, transportavimo, pakavimo ir kitos)
4.12
Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei iki 2017 m. sausio 30 d. Jeigu pasiūlyme
nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo
dokumentuose.
4.13
Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, pirkėjas turi teisę prašyti, kad tiekėjai
pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą.
4.14
Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui Pirkėjas turi teisę jį pratęsti. Apie naują
pasiūlymų pateikimo terminą Pirkėjas praneša raštu visiems tiekėjams, gavusiems konkurso sąlygas
bei paskelbia apie tai Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt.
4.15
Pasibaigus skelbime nurodytam pasiūlymų pateikimo terminui ir negavus nė vieno
pasiūlymo, pirkimas bus vykdomas iš naujo.
4.16
Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti
savo pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas
galiojančiu, jeigu Pirkėjas jį gauna pateiktą raštu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
5. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS
5.1
Pirkėjas atsako į kiekvieną Tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas, jeigu
prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino
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pabaigos. Į laiku gautą tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas pirkėjas atsako ne vėliau kaip
per 2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų
pateikimo termino pabaigos. Pirkėjas, atsakydamas tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems
kitiems tiekėjams, kuriems jis pateikė konkurso sąlygas, bet nenurodo, kuris tiekėjas pateikė
prašymą paaiškinti konkurso sąlygas.
5.2
Nesibaigus pasiūlymų pateikimo, bet ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki
pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, Pirkėjas turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti
konkurso sąlygas.
5.3
Pirkėjas nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų.
5.4
Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas pirkėjo ir
tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas šiame punkte nurodytu adresu paštu, elektroniniu paštu, faksu.
Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgaliota palaikyti: buhalterė Inga Lingienė, tel. +370 343 54 469, el.
pašto adresas: i.lingiene@gmail.com, adresas: V. Šlekio g. 3, LT-68288 Marijampolė.
6. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS
6.1
Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija. Vokų
atplėšimas vyks 2016 m. gruodžio 14 d. 15:00 val. adresu: V. Šlekio g. 3, LT-68288 Marijampolė,
vokų atplėšimo procedūrose turi teisę dalyvauti visi pasiūlymus pateikę tiekėjai ar jų įgaliotieji
atstovai.
6.2
Komisija nagrinėja:
6.2.1.
ar tiekėjai pasiūlymuose pateikė tikslius ir išsamius duomenis apie savo kvalifikaciją
ir ar tiekėjo kvalifikacija atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus;
6.2.2. ar tiekėjai pasiūlyme pateikė visus duomenis, dokumentus ir informaciją, apibrėžtą
šiose konkurso sąlygose ir ar pasiūlymas atitinka šiose konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus;
6.2.3. ar nebuvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos;
6.3
Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio tiekėjo minimalių
kvalifikacijos duomenų atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams. Jeigu tiekėjas
pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, Komisija prašo tiekėją šiuos
duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo
procedūrose turi tik tie tiekėjai, kurių kvalifikacijos duomenys atitinka pirkėjo keliamus
reikalavimus.
6.4
Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai raštu paprašius, tiekėjai privalo
per Komisijos nurodytą terminą pateikti raštu papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo
esmės.
6.5
Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo
klaidų, ji privalo raštu paprašyti tiekėjų per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas
aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos.
Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos
sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.
6.6 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.
6.7
Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais.
6.8
Pirkėjo neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.
7. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS
7.1

Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:
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7.1.1. tiekėjas pateikė daugiau nei vieną pasiūlymą (atmetami visi tiekėjo pasiūlymai);
7.1.2. tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų, jei jie buvo taikomi;
7.1.3. tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją
ir, Pirkėjui prašant, nepatikslino jų;
7.1.4. tiekėjas per Pirkėjo nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino
pasiūlymo;
7.1.5. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Pirkėjo prašymu nepateikė raštiško
kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos;
7.1.6. tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis
teisėtomis priemonėmis;
7.1.7. tiekėjo, kurio pasiūlymas neatmestas dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlyta per didelė,
perkančiajai organizacijai nepriimtina pasiūlymo kaina.
7.2
Apie pasiūlymo atmetimą tiekėjas informuojamas per vieną darbo dieną nuo šio
sprendimo priėmimo dienos.
8. DERYBOS
8.1 Derybos vykdomos nebus.
9. SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO
9.1
Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų
eilę. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi kainos didėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra
vienodos kainos, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymo data
ir laikas yra pateiktas anksčiausiai.
9.2
Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir
jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių konkurso sąlygų nuostatas.
9.3
Mažiausią kainą pasiūlęs tiekėjas yra skelbiamas laimėjusiu konkursą ir jis kviečiamas
sudaryti sutartį, nurodant laiką iki kada reikia sudaryti sutartį.
9.4
Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu atsisako sudaryti pirkimo
sutartį arba iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, arba atsisako pirkimo sutartį
sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo
sutartį. Tuo atveju Komisija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal sudarytą
pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.
10. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS
10.1 Pirkimo sutartis pasirašoma su laimėjusį pasiūlymą pateikusiu tiekėju šiose konkurso
sąlygose nustatytomis sąlygomis, vadovaujantis Pirkimų tvarkos aprašu ir Civiliniu kodeksu;
10.2 Sudarant pirkimo sutartį, negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo galutinio pasiūlymo
kaina ir esminės sąlygos, taip pat pirkėjo pirkimo pradžioje nustatytos esminės pirkimo sąlygos,
išskyrus šių sąlygų 8 punkte nustatyti atvejai;
11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1
Tiekėjams pasiūlymų rengimo ir dalyvavimo konkurse išlaidos neatlyginamos.
11.2
Pirkėjas bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo
procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Priėmęs sprendimą nutraukti
pirkimo procedūras, pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie šį
sprendimą praneša visiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams, o jeigu pirkimo procedūros
nutraukiamos iki galutinio pasiūlymo pateikimo termino, visiems pirkimo sąlygas ir (arba) pirkimų
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dokumentus įsigijusiems tiekėjams. Jeigu pirkimo sąlygos ir (arba) pirkimo dokumentai skelbiami
viešai (pavyzdžiui, interneto svetainėje), ten pat skelbiamas pranešimas apie pirkimo procedūrų
nutraukimą.
11.3
Informacija, pateikta pasiūlymuose, išskyrus vokų atplėšimo metu skelbiamą
informaciją, tiekėjams ir tretiesiems asmenims, išskyrus asmenis, administruojančius ir
audituojančius ES struktūrinių fondų paramos naudojimą, neskelbiami.
11.4
Pirkėjas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po pirkimo sutarties sudarymo,
informuoja raštu visus pasiūlymus pateikusius tiekėjus apie pirkimo sutarties sudarymą,
nurodydamas tiekėją su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis.
12. PRIEDAI

12.1
12.2
12.3
12.4

Techninė specifikacija;
Pasiūlymo forma;
Sutarties projektas.
Tiekėjo deklaracija
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Konkurso sąlygų
Priedas Nr. 12. 1.

3D LAZERINĖS METALO SINTERIZAVIMO TECHNOLOGIJOS
ĮRENGIMO PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Eil.
Nr.

Parametrų aprašymas

Parametro reikšmė

1.

3D
Lazerinis
metalo
sinterizavimo/spausdinimo
aparatas
Programinė įranga ObjWIZ arba
lygiavertė
Integruotas kompiuteris
Integruotas ne mažesnis nei 19
colių lietimui jautrus ekranas
Priimamų failų formatas – STL arba
lygiavertis
Turi tikti sinterizuoti / spausdinti
trimačius objektus iš įvairių metalo
pudrų
Galimybė sinterizuoti / spausdinti
lazeriu
Turi turėti galimybę sinterizuoti /
spausdinti daugelio rūšių metalų
pudros: CoCr arba lygiaverčių,
taurieji metalai; bronza, nerūdijantis
plienas, nikelis, aliuminis, titanas ir
kt.
Turi turėti pluoštinį lazerį arba
lygiavertį
Lazerio galingumas ne mažesnis nei
200 W,
Lazerio spindulio skersmuo ne
didesnis nei 55 µm
Reguliuojamas spausdinamų
sluoksnių storis ne mažesnis nei 20
µm ir ne didesnis nei 30 µm.
Sandari darbinė kamera
Aparate turi būti integruota inertinių
dujų cirkuliacinė sistema su
sensoriais proceso kontroliavimui ir
priežiūrai
Turi būti apvali platforma metalo
pudros spausdinimui
Apvalios platformos diametras ne
mažesnis nei 100 mm
Prijungimo galia ne mažesnė nei
220 V ir ne didesnė nei 240 V, turi
būti 1 fazės, ir turi turėti apie 50/60
Hz.
Turi turėti Quartz F-Theta linzės
arba lygiavertes
Inertinių dujų suvartojimas ne

1 vnt.

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

1.6
1.7

1.8
1.9
1.10
1.11

1.12
1.13

1.14
1.15
1.16

1.17
1.18

Būtina
Būtina
Būtina
Būtina
Būtina
Būtina
Būtina

Būtina
Būtina
Būtina
Būtina
Būtina
Būtina

Būtina
Būtin
Būtina

Būtina
Būtina

Siūlomo įrenginio parametro
faktinė reikšmė (pildo
tiekėjas)*
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1.19

1.20
1.21
1.22

1.23

2
3
4

5

6
7
8
9
10

didesnis nei 0,3 l, prie 0,5 % O₂
koncentracijos
Naudojamos dujos: galimybė
pasirinkti nitrogeną arba argoną,
grynumo - 99,99% arba
lygiaverčios
Triukšmo lygis ne didesnis nei 70
dB
Durelės su guminėmis pirštinėmis
Įrengimo išmatavimai Ne ilgesnis
nei 1390 mm; ne gilesnis nei 760
mm; ne aukštesnis nei 1650 mm,
Įrengimo svoris ne didesnis nei 650
kg.
Papildomi įrengimai ir
programinė įranga užtikrinanti
įrenginio darbą
CAM programinė įranga su 2-jų
metų licencija arba lygiavertė
Programinė įranga ObjWIZ arba
lygiavertė
I Startinis medžiagų ir platformų
sinterizavimui rinkinys kobaltui
CoCR arba lygiaverčiui
II Startinis medžiagų ir platformų
sinterizavimui rinkinys titanui arba
lygiaverčiui
Nepertraukiamo maitinimo šaltinis
ne silpnesnis nei 3000VA arba 230V
Turi turėti vibratorius metalo pudrai
išsijoti:
Turi būti laboratorinė džiovinimo
krosnis su natūralia konvekcija
Laboratorinė trauka
Kaitinimo krosnis

Būtina

Būtina
Būtina
Būtina

Būtina

Būtina
Būtina
1 kompl.

1 kompl

1 vnt.
1 vnt.
1 vnt.
1 vnt.
1 vnt.

*Skiltį „Siūlomų prekių parametrų reikšmės“ pildo pasiūlymo teikėjas.
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Nr. 12. 2 konkurso sąlygų priedas

PASIŪLYMAS
DĖL 3D LAZERINĖS METALO SINTERIZAVIMO TECHNOLOGIJOS ĮRENGIMO
20 - - .
data
Vieta

Tiekėjo pavadinimas
Tiekėjo adresas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas,
pavardė
Telefono numeris
Fakso numeris
El. pašto adresas
Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1) Konkurso skelbime, paskelbtame svetainėje www.esinvesticijos.lt 2016 gruodžio 6 d.
2) Konkurso sąlygose;
3) pirkimo dokumentų prieduose.
Mes siūlome šias prekes:
Eil.
Nr.

Prekių/paslaugų/darbų
pavadinimas

Kie
kis

Mato
vnt.

1

2

3

4

3.

4.
5.

6.

3D Lazerinis metalo
sinterizavimo/spausdini
mo aparatas
Programinė įranga su
licencija
Programinė įranga
I Startinis medžiagų ir
platformų
sinterizavimui rinkinys
II Startinis medžiagų ir
platformų
sinterizavimui rinkinys
Nepertraukiamo
maitinimo šaltinis

1

vnt.

1

vnt.

1
1

vnt.
kom
pl.

1

kom
pl.

1

vnt.

Vieneto
kaina,
Eur (be
PVM)
5

Vieneto
kaina,
Eur (su
PVM)
6

Kaina, Eur
(be PVM)

Kaina, Eur
(su PVM)

7

8

11
Eil.
Nr.

1

7
8
9
10

Prekių/paslaugų/darbų
pavadinimas

Kie
kis

2

Mato
vnt.

3

Vibratorius metalo
pudrai išsijoti
Laboratorinė
džiovinimo krosnis
Laboratorinė trauka
Kaitinimo krosnis

4

1

vnt.

1

vnt.

1
1

Vieneto
kaina,
Eur (be
PVM)
5

Vieneto
kaina,
Eur (su
PVM)
6

Kaina, Eur
(be PVM)

Kaina, Eur
(su PVM)

7

8

vnt.
vnt.
IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina)

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų
savybės tokios:
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Eil.
Nr.

Pateiktų dokumentų pavadinimas

Dokumento puslapių
skaičius

Pasiūlymas galioja iki 2017-___-___ d.
Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir
kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso dalyvius.
Aš patvirtinu, kad nedalyvavau rengiant pirkimo dokumentus ir nesu susijęs su jokia kita šiame
konkurse dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi.
Aš suprantu, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsiu pašalintas (-a) iš šio konkurso
procedūros, ir mano pasiūlymas bus atmestas.

Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens
pareigos

parašas

Vardas Pavardė
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Nr. 12. 3 konkurso sąlygų priedas

SALE AND PURCHASE AGREEMENT No. _______________
____ ___ 2016, Vilnius
_________ (toliau - Pirkėjas), atstovaujama direktoriaus ______, veikiančios pagal įstaigos įstatus
ir UAB „______“ (toliau - Pardavėjas), atstovaujama direktoriaus _____, veikiančio pagal
uždarosios akcinės bendrovės įstatus, laimėjusi „3D lazerinės metalo sinterizavimo technologijos
įrengimo” konkursą (PIRKIMO NR. ____), kartu Sutartyje vadinamos „Šalimis“ arba kiekviena
atskirai „Šalimi“, sudarė šią sutartį:

1.Sutarties objektas
1.1 Šia Sutartimi nustatoma tvarka ir sąlygos, pagal kurias Pardavėjas įsipareigoja perduoti
(pristatyti, įdiegti ir apmokyti personalą) jam priklausančias šioje Sutartyje nurodytas Prekes
Pirkėjui, o Pirkėjas įsipareigoja priimti šias Prekes ir sumokėti už jas Pardavėjui šioje Sutartyje
numatytą pinigų sumą atsižvelgiant į Sutartyje nustatytus terminus.
1.2. Sutarties dalykas yra 3D lazerinės metalo sinterizavimo technologijos įrengimas (toliau –
Prekės), kurių specifikacija nurodyta Sutarties Priede Nr.1.
2. Prekių kokybė
2.1. Prekių kokybė turi atitikti techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.
2.2. Kartu su Prekėmis turi būti pateikiama naudojimo ir priežiūros instrukcija lietuvių kalba, kurioje
turi būti detaliai aprašyta kaip naudotis patiekta preke.
2.3. Prekės pateikiamos originaliame prekių gamintojo įpakavime, atitinkančiame prekių saugojimo
ir transportavimo reikalavimus.
2.4. Trūkstamos ir/ar nekokybiškos Prekės turi būti pakeistos kokybiškomis Pardavėjo sąskaita ir
sąnaudomis per 6.2 punkte nurodytą terminą, skaičiuojant nuo pranešimo apie nekokybiškas Prekes
Pardavėjui išsiuntimo dienos. Pardavėjas privalo atlyginti Pirkėjui išlaidas, nuostolius, kilusius dėl
nekokybiškų Prekių panaudojimo. Jei Pardavėjas negali pakeisti nekokybiškų Prekių kokybiškomis,
jis privalo grąžinti už nekokybiškas Prekes gautas lėšas.
2.5. Pardavėjas atsako už Prekių sugadinimą, jei tai atsitinka dėl netinkamo įpakavimo ar
transportavimo.
3. Prekių kaina ir atsiskaitymų tvarka
3.1. Šalys susitarė, kad sutarties suma yra ____ Eur su PVM.
3.2. Prekių kaina PVM sąskaitose-faktūrose nurodoma be PVM ir bendra suma su PVM.
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3.3. Prekių kainos nurodytos konkurso pasiūlyme ir sutampa ir nekinta visą sutarties galiojimo laiką,
išskyrus esant 9.1. punkte nurodytai sąlygai.
3.4. Už kokybiškas prekes Pirkėjas apmoka Pardavėjui pagal gautas PVM sąskaitas - faktūras per 60
dienų nuo sąskaitos-faktūros gavimo dienos. Nebent Šalys susitaria kitaip.
3.5. Į Prekių kainą įeina pagaminimo, transportavimo, krovimo, įpakavimo, sumontavimo,
ženklinimo, PVM ir kitos pridėtinės išlaidos, jei tokios yra.
4. Prekių perdavimas
4.1. Pardavėjas perduoda (pristato, įdiegia) Prekes pagal pateiktą Pirkėjo Prekių specifikaciją,
kurioje nurodomas Prekių pavadinimas ir kiekis.
4.2. Pardavėjas perduoda (pristato, įdiegia ir apmoko personalą) Prekes per 8-10 savaičių nuo
sutarties pasirašymo dienos.
4.3. Prekes Pardavėjas savo transportu ir išlaidomis pristato Pirkėjui į __________________ .
4.4. Sutarties 1.2. punkte nurodytas Prekes Pardavėjas perduoda (pristato, įdiegia ir apmoko
personalą) Pirkėjui arba jo įgaliotam atstovui, kurie patvirtina tinkamu Prekių gavimo faktą savo
parašu Prekių perdavimo-priėmimo akte. Prekių perdavimo-priėmimo aktą atitinka abiejų šalių
pasirašyta PVM sąskaita-faktūra, jeigu nesudaromas kitas dokumentas.
4.5. Priimant pristatytas ir sumontuotas Prekes, jų kiekio, kokybės arba asortimento neatitikimą
Pirkėjas įformina aktu ir nedelsiant praneša Pardavėjui telefonu, faksu ar el. paštu.
4.6. Pristačius prekes, dėl kurių nebuvo susitarta, trūkstant prekių arba pristačius ir sumontavus
netinkamos kokybės Prekes, Pirkėjas per 7 kalendorines dienas nuo Prekių priėmimo turi teisę
pareikšti pretenziją Pardavėjui.
4.7. Trūkstamos ir/ar nekokybiškos Prekės turi būti pakeistos kokybiškomis Pardavėjo sąskaita ir
sąnaudomis 15 kalendorinių dienų laikotarpyje, skaičiuojant nuo pranešimo apie nekokybiškas
Prekes Pardavėjui išsiuntimo dienos. Pardavėjas privalo atlyginti Pirkėjui išlaidas, nuostolius,
kilusius dėl nekokybiškų Prekių panaudojimo. Jei Pardavėjas negali pakeisti nekokybiškų prekių
kokybiškomis, jis privalo grąžinti už nekokybiškas Prekes gautas lėšas.

5. Garantinis laikotarpis
5.1. Pardavėjas Prekėms teikia gamintojo suteiktą garantiją, tačiau ne mažesnę nei nurodyta Prekių
techninėje specifikacijoje.
5.2. Garantinio laikotarpio metu visas su garantiniu aptarnavimu susijusias išlaidas (transporto,
remonto, detalių), prisiima Pardavėjas.
5.3. Garantinis laikotarpis prasideda nuo prekės instaliavimo dienos.
5.4. Pardavėjas gavęs raštišką Pirkėjo reikalavimą dėl defektų ar trūkumų, atsiradusių per garantinį
eksploatacijos laiką, privalo per 3 (tris) kalendorines dienas aptiktus defektus ir trūkumus savo
lėšomis pašalinti.
5.5. Pardavėjas per sutarties 5.4. punkte nustatytą laiką nepašalinęs defektų ir trūkumų, Pirkėjui
atlygina patirtus nuostolius.
5.6. Garantinis laikotarpis yra pratęsiamas tiek laiko, kiek laiko preke negalima buvo naudotis dėl
jos gedimo.
6. Šalių atsakomybė
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6.1. Už šios Sutarties pažeidimą, nevykdymą ar netinkamą vykdymą šalys atsako Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.
6.2. Už prievolių, numatytų šioje sutartyje nevykdymą, Pardavėjas įsipareigoja mokėti po 0,02 proc.
delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną, skaičiuojant nuo nepatiektų ir/ar patiektų nekokybiškų
Prekių sumos.
6.4. Pirkėjui laiku nesumokėjus bet kurio iš Sutartyje nustatytų mokėjimų, Pirkėjas įsipareigoja
mokėti Pardavėjui delspinigius po 0,02 proc. nuo neapmokėtos Prekių sumos už kiekvieną uždelstą
dieną.
7. Nenugalima jėga (Force majeure)
7.1. Esant nenugalimai jėgai (force majeure) arba kitoms aplinkybėms (pagal Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1996-07-15 nutarimą Nr. 840 (1996, Žin. 68-1652), kurios nepriklauso nuo sutarties
šalių valios, šalys privalo nedelsdamos, bet ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas apie tai viena
kitą informuoti raštu. Jei šalys viena kitos neinformuos, bus laikoma, kad tokių aplinkybių nebuvo ir
šalis laiku nepranešusi apie neįveikiamos jėgos aplinkybes, tampa atsakinga už nuostolių, kurių
galima buvo išvengti, atlyginimą kitai šaliai.
8. Subtiekėjai (jeigu pasitelkiami)
8.1.Pardavėjas gali pasitelkti subtiekėjus ______________ (išvardinti subtiekėjus) tam tikrai pirkimo
daliai įvykdyti _______________ (įvardinti numatomą atlikti pirkimo dalį). Toks nurodymas
nekeičia pagrindinio Pardavėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti pirkimo sutarties įvykdymo.
8.2. Pardavėjas, iš anksto suderinęs su Pirkėju, gali pirkimo sutarties vykdymo metu pakeisti
subtiekėjus, tačiau pakeisti subtiekėjai privalo būti ne žemesnės kvalifikacijos, kaip subtiekėjai,
nurodyti pasiūlyme. Be raštiško Pirkėjo sutikimo pasitelkti kitus nei pasiūlyme nurodyti subtiekėjai,
draudžiama.
9. Kitos sutarties sąlygos
9.1. Sutarties Prekių kaina ir (ar) atskirų Prekių kaina gali kisti (didėti ar mažėti) dėl Valstybės
institucijų priimtų įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų (kurie bus priimti šios Sutarties galiojimo
metu) keičiančių mokesčių dydį (tokių kaip PVM ar kt.), kurie turės tiesioginės įtakos Pardavėjo
tiekiamų Prekių kainos pasikeitimui. Tokiu atveju Sutarties kaina pasikeičia tiek, kiek pasikeičia
mokestis.
9.2. Kaina keičiasi nuo Valstybės institucijų priimtų įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų, keičiančių
mokesčių dydį įsigaliojimo datos.

10. Sutarties galiojimas
10.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo sutarties pasirašymo dienos ir galioja iki visiško įsipareigojimų
įvykdymo.
10.2. Šios Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis ir įsigalioja nuo jų pasirašymo momento,
jei pačiuose susitarimuose nenurodyta vėlesnė įsigaliojimo data.
10.3. Šios Sutarties sąlygų pakeitimai ir papildymai galioja tik tuo atveju, jei jie yra įforminami raštu
ir pasirašyti abiejų Šalių.
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10.4. Vienai iš sutarties šalių nevykdant ar netinkamai vykdant įsipareigojimus, kita šalis turi teisę
bet kada, įspėjusi ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų, nutraukti sutartį. Viena šalis, iš kitos
šalies, dėl kurios kaltės nutraukiama sutartis, gali reikalauti 10% baudą skaičiuojamą nuo visos
sutarties sumos.
10.5. Sutartis gali būti nutraukta prieš terminą bendru rašytiniu abiejų šalių susitarimu arba vienos iš
šalių iniciatyva vienašališkai. Apie numatomą sutarties nutraukimą (tiek tuo atveju, kai sutartį
ketinama nutraukti bendru sutarimu, tiek vienašališko nutraukimo atveju) būtina raštu informuoti
kitą šalį ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų

11. Baigiamosios nuostatos
11.1. Visi ginčai, kilę iš šios Sutarties sprendžiami derybų keliu. Šalims nesusitarus geruoju, ginčas
gali būti perduotas nagrinėti teismui Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka pagal Pirkėjo
buveinės vietą.
11.2. Sutartis pasirašyta dviem egzemplioriais lietuvių kalba, turinčiais vienodą juridinę galią.
12.3. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias
pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Projektų finansavimo ir administravimo
taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K316, nustatyti principai ir tikslai, ir tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų
pirkimų tarnybos sutikimas. Pirkimo sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties
sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir
nedviprasmiškai bei buvo pateiktos konkurso sąlygose. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties sąlygų
keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant konkurso sąlygas ir pirkimo sutarties
sudarymo metu, pirkimo sutarties šalys gali keisti tik neesmines pirkimo sutarties sąlygas.
.
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Sutarties Nr. 1 priedas

3D LAZERINĖS METALO SINTERIZAVIMO TECHNOLOGIJOS
ĮRENGIMO PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Eil.
Nr.

Parametrų aprašymas

Parametro reikšmė

1.

3D
Lazerinis
metalo
sinterizavimo/spausdinimo
aparatas
Programinė įranga ObjWIZ arba
lygiavertė
Integruotas kompiuteris
Integruotas ne mažesnis nei 19
colių lietimui jautrus ekranas
Priimamų failų formatas – STL arba
lygiavertis
Turi tikti sinterizuoti / spausdinti
trimačius objektus iš įvairių metalo
pudrų
Galimybė sinterizuoti / spausdinti
lazeriu
Turi turėti galimybę sinterizuoti /
spausdinti daugelio rūšių metalų
pudros: CoCr arba lygiaverčių,
taurieji metalai; bronza, nerūdijantis
plienas, nikelis, aliuminis, titanas ir
kt.
Turi turėti pluoštinį lazerį arba
lygiavertį
Lazerio galingumas ne mažesnis nei
200 W,
Lazerio spindulio skersmuo ne
didesnis nei 55 µm
Reguliuojamas spausdinamų
sluoksnių storis ne mažesnis nei 20
µm ir ne didesnis nei 30 µm.
Sandari darbinė kamera
Aparate turi būti integruota
intertinių dujų cirkuliacinė sistema
su sensoriais proceso
kontroliavimui ir priežiūrai
Turi būti apvali platforma metalo
pudros spausdinimui
Apvalios platformos diametras ne
mažesnis nei 100 mm
Prijungimo galia ne mažesnė nei
220 V ir ne didesnė nei 240 V, turi
būti 1 fazės, ir turi turėti apie 50/60
Hz.
Turi turėti Quartz F-Theta linzės
arba lygiavertes
Inertinių dujų suvartojimas ne
didesnis nei 0,3 l, prie 0,5 % O₂
koncentracijos

1 vnt.
Būtina
Būtina
Būtina
Būtina
Būtina
Būtina
Būtina

Būtina
Būtina
Būtina
Būtina
Būtina
Būtina

Būtina
Būtin
Būtina

Būtina
Būtina

Siūlomo įrenginio parametro
faktinė reikšmė (pildo
tiekėjas)*
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Naudojamos dujos: galimybė
pasirinkti nitrogeną arba argoną,
grynumo - 99,99% arba
lygiaverčios
Triukšmo lygis ne didesnis nei 70
dB
Durelės su guminėmis pirštinėmis
Įrengimo išmatavimai Ne ilgesnis
nei 1390 mm; ne gilesnis nei 760
mm; ne aukštesnis nei 1650 mm,

Būtina

Įrengimo svoris ne didesnis nei 650
kg.

Būtina

Papildomi įrengimai ir
programinė įranga užtikrinanti
įrenginio darbą
CAM programinė įranga su 2-jų
metų licencija arba lygiavertė
Programinė įranga ObjWIZ arba
lygiavertė
Startinis medžiagų ir platformų
sinterizavimui rinkinys
Nepertraukiamo maitinimo šaltinis
ne silpnesnis nei 3000VA arba 230V
Turi turėti vibratorius metalo pudrai
išsijoti:
Turi būti laboratorinė džiovinimo
krosnis su natūralia konvekcija
Laboratorinė trauka
Kaitinimo krosnis

Būtina
Būtina
Būtina

Būtina
Būtina
1 vnt.
1 vnt.
1 vnt.
1 vnt.
1 vnt.
1 vnt.

*Skiltį „Siūlomų prekių parametrų reikšmės“ pildo pasiūlymo teikėjas.
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Konkurso sąlygų
Priedas Nr. 12.4
Herbas arba prekių ženklas
(Tiekėjo pavadinimas)
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie
tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės
vertės mokesčio mokėtojas)

__________________________
(Adresatas (perkančioji organizacija))
PRIESAIKOS DEKLARACIJA
_____________ Nr.______
(Data)
_____________
(Sudarymo vieta)
1. Aš, ______________________________________________________________ ,
(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)
tvirtinu, kad mano vadovaujamos (atstovaujamos)_____________________________ ,
(Tiekėjo pavadinimas)
dalyvaujantis (-i) ______________________________________________________________
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
atliekamame _________________________________________________________________
(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris, pirkimo būdas)
___________________________________________________________________________ ,
skelbtame ___________________________________________________________________________ ,
(Leidinio pavadinimas, kuriame paskelbtas skelbimas apie pirkimą, data ir numeris)
vykdomą veikla yra įregistruota (nurodyti šalį) teisės aktų nustatyta tvarka. Taip pat vadovaujantis teisės aktų

nustatyta tvarka nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia
priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, taip pat nėra padaręs rimto profesinio
pažeidimo (konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimo), už
kurį tiekėjui (fiziniam asmeniui) yra paskirta administracinė nuobauda arba tiekėjui (juridiniam asmeniui) –
ekonominė sankcija ir nuo šios sankcijos paskyrimo praėjo mažiau kaip vieni metai.
2. Man žinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos pirkimų įstatymu (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179) pateiktas
pasiūlymas bus atmestas.
3. Tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.
4. Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildo kiekvienas ūkio
subjektas.

(Deklaraciją sudariusio
pareigų pavadinimas*)

asmens

(Parašas*)

(Vardas ir pavardė*)

