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1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. VĮ Šiaulių miškų urėdija (toliau vadinama miškų urėdija) numato pirkti naują lengvąjį
visureigį automobilį -1 vnt.
1.2. Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų
įstatyme (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) (toliau vadinama – Viešųjų pirkimų įstatymas).
1.3.Pirkimas vykdomas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, Lietuvos Respublikos
civiliniu kodeksu (Žin., 2000, Nr. 74-2262) (toliau vadinama – Civilinis kodeksas), VĮ Šiaulių
miškų urėdijos viešųjų supaprastintų pirkimų taisyklėmis, kitais viešuosius pirkimus
reglamentuojančiais teisės aktais bei konkurso sąlygomis.
1.4. Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo skelbtas
1.5. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio
pripažinimo ir proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų.
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1.6. Perkančiosios organizacijos kontaktinis asmuo – miškų urėdo pavaduotojas Giedrius
Tamošiūnas, prekybos vadybininkė Aušra Beresnevičienė, adresas Žalioji g. 2, Toliočiai, Šiaulių
raj., fakso Nr. (8 41) 547068, tel. Nr. (8 41) 547094, el. p. a.beresneviciene@simu.lt .
1.7. Perkančioji organizacija yra PVM mokėtoja.

2. PIRKIMO OBJEKTAS
2.1. Naujas lengvasis visureigis automobilis, kurio pirma registracija Lietuvoje, po pirkimo
sutarties pasirašymo – 1 vnt. Automobilis pristatomas adresu Žalioji g. 2, Toliočiai, Šiaulių raj. ne vėliau
kaip per 14 kalendorinių dienų po pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.
2.2. Pirkimas į dalis neskirstomas.
2.3. Reikalavimai pirkimo objektui:
Eil.
Nr.

Automobilių techniniai rodikliai

Rodiklių reikšmės

1.

1 lengvasis automobilis.

2.

Kategorija

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
4.
4.1.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
6.
6.1.
6.2.
7.
7.1.
7.2.
7.3.

Variklis
Variklis atitinkantis
Variklio tipas
Darbinis tūris ne mažiau
Galingumas (kW) ne mažiau
Kuro rūšis –
Degalų bako talpa (l) ne mažiau
Kuro sąnaudos
Vidutinės (l/100 km) ne daugiau
Transmisija
Mechaninė 6 laipsniu pavarų dėžė
Visi varantys ratai 4x4
Ratlankiai lengvo lydinio ne mažiau 16“
Pakaba
Priekinių ratų
Galinių ratų
Stabdžiai
Priekiniai
Galiniai
Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS)
Elektroninis stabdymo jėgos paskirstymas
(EBD)
Elektroninė stabilumo programa (ESP)
Saugumo įranga
Priekinės, šoninės ir užuolaidinės saugos oro
pagalvės vairuotojui ir keleiviui (ne mažiau 6
vnt.)
Priekiniai tritaškiai, reguliuojami pagal pečių
aukšti, saugos diržai su tempikliu ir apkrovos
ribotuvu. Įspėjimo apie neprisegtą vairuotojo
saugos diržą sistema.
Trys tritaškiai galiniai saugos diržai
Matmenys

7.4
7.5
8.
8.1.

8.2
8.3.
9

Naujas neeksploatuotas, pagamintas ne
ankščiau kaip 2011m.
M1G Vidutiniai visureigiai pagal autotyrimų
klasifikaciją
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ne mažiau Euro 5 emisijos standartą
4 cilindru dyzelinis
1900 cm3
105
dyzelinas
60
6
Turi būti
Turi būti
Turi būti
Nepriklausoma
Nepriklausoma
Aušinami diskiniai
Diskiniai
Turi būti
Turi būti
Turi būti
Turi būti

Turi būti

Turi būti

9.1
9.2
9.3
9.4
10.

Bendras ilgis (mm) ne mažiau
4550
Automobilio prošvaisa (mm) ne mažiau
215
Durų skaičius
5
Sėdimų vietų
5
Kita įranga
Gamyklinė audiosistema su garsiakalbiais su 1 Turi būti
10.1.
CD
Integruota telefono laisvųjų rankų įranga
Turi būti
10.2.
mobiliam telefonui su „Bluetooth“ sąsaja
Reguliuojami priekinių sėdynių galvos
Turi būti
10.3.
atlošalai. Aktyvūs vairuotojo ir priekinio
keleivio pogalviai
Centrinis durų užraktas su distanciniu
Turi būti
10.4.
valdymu. Signalizacija atitinkanti draudimo
reikalavimus.
10.5.
Gamyklinis imobilizatorius
Turi būti
10.6.
Informacinis borto kompiuteris
Turi būti
10.7.
Priekinis ir galinis rūko žibintai
Turi būti
10.8.
Šildomas galinis langas
Turi būti
10.9.
Galiniai ir priekiniai purvasaugiai
Turi būti
Elektra valdomi šoniniai (priekiniai ir galiniai) Turi būti
10.10.
langai
10.11.
Salono oro filtras
Turi būti
10.12.
Automatinis oro kondicionierius
Turi būti
10.13.
Elektra valdomi ir šildomi išoriniai veidrodžiai Turi būti
10.14.
Automatinė greičio palaikymo sistema
Turi būti
10.15.
Salono apšvietimas
Turi būti
10.16.
Vairo stiprintuvas
Turi būti
10.17.
Normalaus dydžio atsarginis ratas
Turi būti
Pageidaujama sidabrinė metallic (pilka)
11.
Kėbulo spalva
12.
Garantija
12.1.
Garantinis laikotarpis ne mažiau
3 metai ( arba iki 100 000 km ridos )
Kėbului nuo kiauryminio prarūdijimo ne
10 metų
12.2.
mažiau
12.3.
Nemokama techninė pagalba kelyje
Garantiniu laikotarpiu
12.4.
Registracija (pirkėjo vardu), techninė apžiūra
Turi būti
Techninio aptarnavimo centras nuo urėdijos
50
12.5.
buveinės ne toliau (km)
13.
Kitos sąlygos
Tiekėjas yra oficialus siūlomų prekių
Pateikti atstovavimo sutarties arba susitarimo
13.1.
gamintojo atstovas arba turi oficialų susitarimą kopiją
su tokiu atstovu dėl prekybos šiomis prekėmis
Tiekėjas turi turėti galimybę bei gamyklos
Pateikti sutarties arba susitarimo kopiją
gamintojos suteiktą teisę atlikti automobilių
13.2.
garantinį remontą bei pogarantinį aptarnavimą
Europoje galiojanti priežiūros ir techninių
Pateikti būtina
aptarnavimo nuorodų bei kėbulo apžiūros
13.3.
įrašų knygelė, galiojančių Europoje garantinių
sąlygų knygelė
2.4. Perkamam automobiliui privalomi minimalūs žaliajam pirkimui taikomi aplinkos apsaugos
kriterijai:
2.4.1. Turi atitikti energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimus pagal LR
susisiekimo ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymą Nr. 3-100 ,,Dėl Energijos vartojimo efektyvumo ir
aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada
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juos privaloma taikyti, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 23-1110).
2.4.2. Triukšmo lygis neturi viršyti teisės aktuose
nustatytų ribinių verčių (Tarybos Direktyva 92/97/EEB ,,Iš dalies keičianti Direktyvą
70/157/EEB dėl valstybių narių įstatymų,
reglamentuojančių leistiną motorinių transporto priemonių garso lygį ir dujų išmetimo sistemas,
suderinimo“ (OL 1992 L 371, p. 1)):

Transporto priemonių kategorija

Triukšmo lygis*
≤ 74 dB (A)

M1

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(2.4.1 –2.4.2 punktams) gamintojo techniniai dokumentai arba kiti lygiaverčiai įrodymai.
2.5. Automobilio techninis aptarnavimas ir priežiūra garantijos galiojimo laikotarpiu bus
atliekama perkančiosios organizacijos pasirinktame autoservise.
2.6. Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia gamintojo paruoštą prekės aprašymą lietuvių kalba.

3. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI
3. Tiekėjas, pageidaujantis dalyvauti pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos
reikalavimus
Eil. Nr.
Kvalifikacijos reikalavimai
Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys
dokumentai
Išrašas iš teismo sprendimo arba
3.1
Tiekėjas (fizinis asmuo) arba
Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus
tiekėjo (juridinio asmens) vadovas ar
ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų
turintis (turintys) teisę juridinio asmens centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės
vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris
nustatyta tvarka išduotas dokumentas,
(buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo
patvirtinantis jungtinius kompetentingų
(asmenys), turintis (turintys) teisę
institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos
surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos
užsienio šalies institucijos dokumentas išduotas
dokumentus, neturi teistumo (arba
ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymo
pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas
teistumas yra išnykęs ar panaikintas),
dėl tiekėjo (juridinio asmens) per
išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas
pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas
ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks
ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo
dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra
nuosprendis už dalyvavimą
priimtinas.Pateikiama skaitmeninė dokumento
nusikalstamame susivienijime, jo
kopija.
organizavimą ar vadovavimą jam, už
kyšininkavimą, tarpininko
kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą,
kredito, paskolos ar tikslinės paramos
panaudojimą ne pagal paskirtį ar
nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą,
mokesčių nesumokėjimą, neteisingų
duomenų apie pajamas, pelną ar turtą
pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar
kito dokumento nepateikimą,
nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą
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3.2

3.3

ar realizavimą, nusikalstamu būdu
įgytų pinigų ar turto legalizavimą. Dėl
tiekėjo iš kitos valstybės nėra priimtas
ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo
nuosprendis už 2004 m. kovo 31 d.
Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo
darbų, prekių ir paslaugų pirkimo
sutarčių sudarymo tvarkos derinimo
45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose
Europos Sąjungos teisės aktuose
apibrėžtus nusikaltimus.
Tiekėjas nėra bankrutavęs,
likviduojamas, su kreditoriais sudaręs
taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs
savo veiklos arba jo padėtis pagal
šalies, kurioje jis registruotas,
įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam
nėra iškelta restruktūrizavimo,
bankroto byla arba nėra vykdomas
bankroto procesas ne teismo tvarka,
nėra siekiama priverstinio likvidavimo
procedūros ar susitarimo su
kreditoriais arba jam nėra vykdomos
analogiškos procedūros pagal šalies,
kurioje jis registruotas, įstatymus.

a) Valstybės įmonės Registrų centro
arba atitinkamos užsienio šalies institucijos
išduotas dokumentas patvirtinantis, kad tiekėjas
nėra bankrutavęs, likviduojamas, jam nėra
iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla ar
vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka,
nėra siekiama priverstinio likvidavimo
procedūros ar susitarimo su kreditoriais, arba
išrašas iš teismo sprendimo išduotas ne anksčiau
kaip 60 dienų iki pasiūlymo pateikimo termino
pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau,
tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei
pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas
jo galiojimo laikotarpiu yra
priimtinas.Pateikiama skaitmeninė dokumento
kopija.
b) Tiekėjo deklaracija (konkurso sąlygų
4 priedas), patvirtinanti, kad tiekėjas nėra su
kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar
apribojęs savo veiklos, arba atitinkamos užsienio
šalies išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad
tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos
sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos,
nesiekia priverstinio likvidavimo procedūros ar
susitarimo su kreditoriais arba jo padėtis pagal
šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra
tokia pati ar panaši, arba priesaikos ar oficiali
deklaracija, jei atitinkamoje šalyje neišduodamas
minėtas dokumentas arba jis neapima visų
keliamų klausimų. Dokumentas pateikiamas
elektroninėje formoje.
Išrašas iš teismo sprendimo arba
Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus
reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų
centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nustatyta tvarka išduotas dokumentas,
patvirtinantis jungtinius kompetentingų
institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos
užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas,
išduotas ne anksčiau kaip per 60 dienų iki
pasiūlymo pateikimo termino pabaigos. Jei
dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo

Tiekėjas (fizinis asmuo) neturi
teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar
panaikintas), dėl tiekėjo (juridinio
asmens) per pastaruosius 5 metus
nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs
apkaltinamasis teismo nuosprendis už
nusikalstamas veikas nuosavybei,
turtinėms teisėms ir turtiniams
interesams, intelektinei ar pramoninei
nuosavybei, ekonomikai ir verslo
tvarkai, finansų sistemai, valstybės
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tarnybai ir viešiesiems interesams,
išskyrus šių konkurso sąlygų 3.1
punkte išvardytas veikas.
3.4

galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų
pateikimo terminas, toks dokumentas jo
galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. Pateikiama
skaitmeninė dokumento kopija.
Tiekėjas yra įvykdęs
Valstybinės mokesčių inspekcijos
įsipareigojimus, susijusius su mokesčių išduotas dokumentas arba valstybės įmonės
mokėjimu.
Registrų centro Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas
dokumentas, patvirtinantis jungtinius
kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis,
arba atitinkamos užsienio šalies institucijos
dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų
iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos. Jei
dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo
galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų
pateikimo terminas, toks dokumentas jo
galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. Pateikiama
skaitmeninė dokumento kopija.

3.5

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

Valstybinio socialinio draudimo įstaigos
išduotas dokumentas arba valstybės įmonės
Registrų centro Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas
dokumentas, patvirtinantis jungtinius
kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis,
arba atitinkamos užsienio šalies institucijos
išduotas dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip
per 60 dienų iki pasiūlymo pateikimo termino
pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau,
tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei
pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas
jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.

3.6

Tiekėjas turi teisę verstis ta
veikla, kuri reikalinga pirkimo
sutarčiai įvykdyti.

Tiekėjo (juridinio asmens) registravimo
pažymėjimo tinkamai patvirtinta kopija ar kiti
dokumentai, patvirtinantys tiekėjo teisę verstis
atitinkama veikla 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 teisę verstis atitinkama veikla. Pateikiama
skaitmeninė dokumento kopija.
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3.7

3.8

Tiekėjas 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, nustatyta
Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai
nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši
sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo
mažiau kaip vieni metai, o už Lietuvos
Respublikos konkurencijos įstatymo 5
straipsnio pažeidimą tiekėjui, kuris yra
juridinis asmuo, yra paskirta
ekonominė sankcija, kai nuo
sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši
sankcija įsiteisėjimo dienos, praėjo
mažiau kaip trys metai.
Tiekėjas per paskutinius 3 metus arba
per laiką nuo tiekėjo įregistravimo
dienos (jei tiekėjas vykdė veiklą
mažiau negu 3 metus) įvykdė bent
vieną naujų lengvųjų visureigių
automobilių pardavimo sutartį, kurios
vertė ne mažesnė kaip 0,7 pasiūlymo
vertės.

Tiekėjo deklaracija (konkurso sąlygų 4
priedas). Pateikiama elektroninėje formoje.

Įvykdytų naujų lengvųjų visureigių automobilių
pardavimo sutarčių sąrašas, nurodant prekių
sumas, datas ir gavėjus. Tiekėjai pateikia: jei
gavėjas buvo perkančioji organizacija – jos
patvirtintą pažymą, jei gavėjas – ne perkančioji
organizacija – jo pažymą, o jos nesant, tiekėjo
deklaraciją. Pateikiama elektroninėje formoje.

3.9. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių konkurso sąlygų 3.1 – 3.7
punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus
kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai.
3.10. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė
melagingą informaciją, kurią perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis
priemonėmis.
4. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS
4.1. Tiekėjas gali teikti tik vieną pasiūlymą.
4.2. Pasiūlymą pateikti CVP IS sistemoje iki 2012-03-23 d. 09.30 val. Vėliau gauti
pasiūlymais nenagrinėjami
4.3. Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba.
4.4. Prekių kainos pateikiamos litais. PVM turi būti nurodomas atskirai.
4.5. Pasiūlyme turi būti nurodytas jo galiojimo terminas. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau
nei 60 dienų. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek,
kiek numatyta pirkimo dokumentuose.Pasiūlymas turi būti pasirašytas saugiu elektroniniu parašu.
4.6. Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, perkančioji organizacija turi teisę prašyti, kad
tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko.
4.7. Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą. Informaciją
apie naują pasiūlymų pateikimo terminą perkančioji organizacija praneša visiems tiekėjams, ir
paskelbia Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.
4.8. Tiekėjas pasiūlymą privalo pateikti pagal priede Nr. 1, 2 ,4 pateiktas formas. Pasiūlymą
sudaro tiekėjo raštu pateiktų dokumentų visuma.
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4.9. Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo
pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas
galiojančiu, jeigu perkančioji organizacija jį gauna iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
4.10. Kartu su pasiūlymu Tiekėjas privalo pateikti galiojančios formos Tiekėjo sąžiningumo
deklaraciją (priedas Nr. 3).
4.11. Dalyvis savo pasiūlyme privalo nurodyti kokius subtiekėjus ketina pasitelkti sutarties
įvykdymui.
5. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS
5.1. Visas susirašinėjimas vykdomas tik CVP IS sistemoje. Perkančioji organizacija atsako į
kiekvieną tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti konkurso sąlygas, jeigu prašymas gautas ne vėliau
kaip prieš 4 darbo dienas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
5.2. Perkančioji organizacija į gautą prašymą paaiškinti konkurso sąlygas atsako ne vėliau
kaip per 3 darbo dienas nuo jo gavimo dienos. Perkančioji organizacija, atsakydama tiekėjui, kartu
siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, kuriems ji pateikė konkurso sąlygas, bet
nenurodo, iš ko gavo prašymą duoti paaiškinimą. Atsakymas siunčiamas taip, kad tiekėjas jį gautų
ne vėliau kaip likus 1 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
5.3. Nesibaigus pirkimo pasiūlymų pateikimo terminui, perkančioji organizacija savo
iniciatyva turi teisę paaiškinti (patikslinti) konkurso sąlygas. Paskelbta informacija tikslinama
patikslinant skelbimą ir, vadovaujantis protingumo kriterijumi, nukeliant pasiūlymų pateikimo
terminą.
5.4. Perkančioji organizacija, paaiškindama ar patikslindama pirkimo dokumentus, privalo
užtikrinti tiekėjų anonimiškumą, t. y. privalo užtikrinti, kad tiekėjas nesužinotų kitų tiekėjų,
dalyvaujančių pirkimo procedūrose pavadinimų ir kitų rekvizitų
5.5.Jeigu perkančioji organizacija konkurso sąlygas paaiškina (patikslina) ir negali konkurso
sąlygų paaiškinimų (patikslinimų) pateikti taip, kad visi kandidatai juos gautų ne vėliau kaip likus 2
darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, perkelia pasiūlymų pateikimo terminą
laikui, per kurį tiekėjai, rengdami pirkimo pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į šiuos paaiškinimus
(patikslinimus). Apie pasiūlymų pateikimo termino pratęsimą pranešama patikslinant skelbimą.
Pranešimai apie pasiūlymų pateikimo termino nukėlimą taip pat išsiunčiami visiems tiekėjams,
kuriems buvo pateiktos konkurso sąlygos.
6. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪROS
6.1. Susipažįstama su elektroniniais pasiūlymais bus Komisijos posėdžio metu, kurio
pradžia 2012-03-23 09.30 val.
6.2. Susipažinimo su pasiūlymais procedūroje turi teisę dalyvauti visi pasiūlymus pateikę
tiekėjai arba jų įgalioti atstovai, taip pat viešuosius pirkimus kontroliuojančių institucijų atstovai.
Tiekėjams arba jų atstovams rekomenduojama turėti įgaliojimą pasirašyti pasiūlymą, įstaigos
spaudą.
6.3. Susipažinimo su pasiūlymais procedūroje dalyvaujantiems tiekėjams ar jų atstovams
skelbiamas pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas ir pasiūlyme nurodyta kaina. Ši informacija
pateikiama ir posėdyje nedalyvavusiems, tačiau pageidavimą gauti informaciją raštu pareiškusiems
tiekėjams. Kiekvienas vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje dalyvaujantis tiekėjas ar jo atstovas turi
teisę asmeniškai susipažinti su viešai perskaityta informacija, tačiau supažindindama su šia informacija
perkančioji organizacija negali atskleisti tiekėjo pasiūlyme esančios konfidencialios informacijos.
7. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS
7.1. Konkursui pateiktus pasiūlymus nagrinėja ir vertina viešojo pirkimo komisija (toliau Komisija), nedalyvaujant tiekėjams.
7.2. Komisija atmeta pasiūlymą:
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7.2. 1. jeigu tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacinių reikalavimų arba apie nustatytų
reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą informaciją, kurią perkančioji organizacija gali įrodyti
bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.
7.2.2. jeigu nustatys, kad tiekėjas pateikė netikslius arba neišsamius kvalifikacinius
duomenis ir, komisijai paprašius, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nepašalins šių trūkumų.
7.2.3. pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų;
7.2.4. pasiūlyme nurodyta per aukšta, perkančiajai organizacijai nepriimtina kaina, tai yra
aukštesnė nei 60000,00 Lt + PVM;
7.2.5. tiekėjas nepateikė tiekėjo sąžiningumo deklaracijos.
7.4. Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai paprašius, tiekėjai privalo pateikti
papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo. Paaiškinimai pateikiami visiems tiekėjams.
7.5. Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija gali pareikalauti
iš tiekėjo raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo. Jei tiekėjas kainos nepagrindžia, jo pasiūlymas
atmetamas. Apie tokio atmetimo priežastis perkančioji organizacija informuoja Viešųjų pirkimų
tarnybą fiksuodama pirkimo procedūros ataskaitoje.
7.3. Apie pasiūlymo atmetimą ir jo atmetimo priežastis tiekėjas informuojamas nedelsiant.
7.4. Jeigu Komisija turi atmesti visus pasiūlymus, ji privalo gauti Viešųjų pirkimų tarnybos
sutikimą.
8. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
8.1. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos
kriterijų.
9. LAIMĖTOJO NUSTATYMAS
9.1. Perkančioji organizacija įvertina pateiktus pasiūlymus, sudaro pasiūlymų eilę kainų
didėjimo tvarka ir nustato laimėtoją.
9.2. Apie sprendimą sudaryti sutartį nedelsiant, ne vėliau kaip per 5 dienas po sprendimo
priėmimo, praneša visiems suinteresuotiems dalyviams.
9.3. Jeigu keli pasiūlymai pateikiami vienodomis kainomis, laimėjusiu paskelbiamas
dalyvis, anksčiausiai įregistravęs pasiūlymą.
10. PRETENZIJŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA
10.1. Pretenzijos ir skundai bus nagrinėjami Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimo ir
papildymo įstatymo (2010 m. vasario 11 d. Nr. XI-678 ) V skyriuje nustatyta tvarka ir terminais.
11. SPRENDIMAS DĖL SUTARTIES SUDARYMO
11.1. Perkančioji organizacija pirkimo sutartį siūlo sudaryti tam tiekėjui, kurio pasiūlymas
Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka pripažintas laimėjusiu.
11.2. Perkančioji organizacija sutartį su laimėtoju sudarys tik tada, kai išnagrinėjamos
pasiūlymus pateikusių tiekėjų pretenzijos ir skundai, jeigu jų gauta, bet ne anksčiau kaip po 15
dienų, išsiuntus pranešimus suinteresuotiems dalyviams apie priimtą sprendimą sudaryti pirkimo
sutartį.
11.4. Perkančioji organizacija negali teikti informacijos, jei jos atskleidimas prieštarauja
teisės aktams, kenkia visuomenės interesams, teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba
trukdo užtikrinti sąžiningą konkurenciją.
11.5. Pranešime konkursą laimėjusiam tiekėjui perkančioji organizacija nurodo laiką, kada
reikia atvykti sudaryti pirkimo sutartį.
11.6. Jeigu tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu atsisako ją
sudaryti, nurodytu laiku neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties arba jei tiekėjo pateikta konkurso sąlygų
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4.15 punkte nurodyta tiekėjo sąžiningumo deklaracija yra melaginga, jei atsisako sudaryti pirkimo
sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį.
Tuo atveju perkančioji organizacija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal
patvirtintą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.
11.7. Sudarant pirkimo sutartį negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kaina ir
pirkimo dokumentuose bei pasiūlyme nustatytos pirkimo sąlygos.
11.8. Sudariusi pirkimo sutartį, perkančioji organizacija nedelsdama, ne vėliau kaip per 5
darbo dienas po pirkimo sutarties sudarymo apie sutarties sudarymą išsiunčia pranešimus kitiems
dalyviams ir paskelbia Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

12. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO GARANTIJA
12.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas – 10 procentų nuo sutarties vertės dydžio bauda.
13. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS
13.1. Sutarties projektas pridedamas ( 5 priedas).

Komisijos pirmininkas

Giedrius Tamošiūnas
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Priedas Nr. 1
_________________________ ________
(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)

VĮ ŠIAULIŲ MIŠKŲ URĖDIJAI
PASIŪLYMAS LENGVOJO VISUREIGIO AUTOMOBILIO VIEŠĄJAM
SUPAPRASTINTAM PIRKIMUI
_____________Nr.______
(Data)
___________________
(Sudarymo vieta)
Tiekėjo pavadinimas
Tiekėjo įmonės kodas
Tiekėjo adresas
Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos,
vardas, pavardė
Telefono numeris
Fakso numeris
El. pašto adresas
Pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1) skelbime apie supaprastintą pirkimą;
2) supaprastinto atviro konkurso sąlygose;
3) kituose pirkimo dokumentuose.
Siūlome automobilius
Automobilio markė

Vieneto kaina be Vieneto kaina su PVM, Pasiūlymo
PVM, Lt
Lt
PVM, Lt

vertė

su

Pasiūlymo vertė žodžiais: ________________________________________________________Lt.
Į siūlomą kainą įeina visos tiekėjo išlaidos (įskaitant pristatymo, transportavimo
išlaidas) ir visi mokesčiai.

Eil.
Nr.

Mūsų siūlomi automobiliai atitinka šiuos reikalavimus:
Automobilių techniniai rodikliai
Rodiklių reikšmės

1.

1 lengvasis automobilis.

2.

Kategorija

Naujas neeksploatuotas,
pagamintas ne ankščiau
kaip 2011m.
M1G Vidutiniai
visureigiai pagal
11

Atitikimas
nustatytiems
reikalavimams

autotyrimų klasifikaciją
3.

Variklis

3.1.

Variklis atitinkantis

3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
4.
4.1.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
6.
6.1.
6.2.
7.
7.1.
7.2.
7.3.

Variklio tipas
Darbinis tūris ne mažiau
Galingumas (kW) ne mažiau
Kuro rūšis –
Degalų bako talpa (l) ne mažiau
Kuro sąnaudos
Vidutinės (l/100 km) ne daugiau
Transmisija
Mechaninė 6 laipsniu pavarų dėžė
Visi varantys ratai 4x4
Ratlankiai lengvo lydinio ne mažiau 16“
Pakaba
Priekinių ratų
Galinių ratų
Stabdžiai
Priekiniai
Galiniai
Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS)
Elektroninis stabdymo jėgos
paskirstymas (EBD)
Elektroninė stabilumo programa (ESP)
Saugumo įranga
Priekinės, šoninės ir užuolaidinės saugos
oro pagalvės vairuotojui ir keleiviui (ne
mažiau 6 vnt.)
Priekiniai tritaškiai, reguliuojami pagal
pečių aukšti, saugos diržai su tempikliu
ir apkrovos ribotuvu. Įspėjimo apie
neprisegtą vairuotojo saugos diržą
sistema.
Trys tritaškiai galiniai saugos diržai
Matmenys
Bendras ilgis (mm) ne mažiau
Automobilio prošvaisa (mm) ne mažiau
Durų skaičius
Sėdimų vietų
Kita įranga
Gamyklinė audiosistema su
garsiakalbiais su 1 CD
Integruota telefono laisvųjų rankų įranga
mobiliam telefonui su „Bluetooth“ sąsaja
Reguliuojami priekinių sėdynių galvos
atlošalai. Aktyvūs vairuotojo ir priekinio
keleivio pogalviai
Centrinis durų užraktas su distanciniu
valdymu. Signalizacija atitinkanti
draudimo reikalavimus.
Gamyklinis imobilizatorius
Informacinis borto kompiuteris
Priekinis ir galinis rūko žibintai

7.4
7.5
8.
8.1.

8.2

8.3.
9
9.1
9.2
9.3
9.4
10.
10.1.
10.2.
10.3.

10.4.
10.5.
10.6.
10.7.

ne mažiau Euro 5 emisijos
standartą
4 cilindru dyzelinis
1900 cm3
105
dyzelinas
60
6
Turi būti
Turi būti
Turi būti
Nepriklausoma
Nepriklausoma
Aušinami diskiniai
Diskiniai
Turi būti
Turi būti
Turi būti
Turi būti

Turi būti

Turi būti
4550
215
5
5
Turi būti
Turi būti
Turi būti

Turi būti

Turi būti
Turi būti
Turi būti
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10.8.
10.9.

10.14.
10.15.
10.16.
10.17.

Šildomas galinis langas
Galiniai ir priekiniai purvasaugiai
Elektra valdomi šoniniai (priekiniai ir
galiniai) langai
Salono oro filtras
Automatinis oro kondicionierius
Elektra valdomi ir šildomi išoriniai
veidrodžiai
Automatinė greičio palaikymo sistema
Salono apšvietimas
Vairo stiprintuvas
Normalaus dydžio atsarginis ratas

11.

Kėbulo spalva

12.

Garantija

12.1.

Garantinis laikotarpis ne mažiau

10.10.
10.11.
10.12.
10.13.

12.2.
12.3.
12.4.
12.5.
13.
13.1.

13.2.

13.3.

13.14

Kėbului nuo kiauryminio prarūdijimo ne
mažiau
Nemokama techninė pagalba kelyje
Registracija (pirkėjo vardu), techninė
apžiūra
Techninio aptarnavimo centras nuo
urėdijos buveinės ne toliau (km)
Kitos sąlygos
Tiekėjas yra oficialus siūlomų prekių
gamintojo atstovas arba turi oficialų
susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos
šiomis prekėmis
Tiekėjas turi turėti galimybę bei
gamyklos gamintojos suteiktą teisę
atlikti automobilių garantinį remontą bei
pogarantinį aptarnavimą
Europoje galiojanti priežiūros ir
techninių aptarnavimo nuorodų bei
kėbulo apžiūros įrašų knygelė,
galiojančių Europoje garantinių sąlygų
knygelė
Turi atitikti energijos vartojimo
efektyvumo ir aplinkos apsaugos
reikalavimus pagal LR susisiekimo
ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymą
Nr. 3-100 ,,Dėl Energijos vartojimo
efektyvumo ir aplinkos apsaugos
reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių
transporto priemones, nustatymo ir
atvejų, kada juos privaloma taikyti,
tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2011,
Nr. 23-1110).(Įrašyti reikšmę)
Triukšmo lygis neturi viršyti teisės
aktuose
nustatytų ribinių verčių (Tarybos
Direktyva 92/97/EEB ,,Iš dalies keičianti
Direktyvą

Turi būti
Turi būti
Turi būti
Turi būti
Turi būti
Turi būti
Turi būti
Turi būti
Turi būti
Turi būti
Pageidaujama sidabrinė
metallic (pilka)
3 metai ( arba iki 100 000
km ridos )
10 metų
Garantiniu laikotarpiu
Turi būti
50

Pateikti atstovavimo
sutarties arba susitarimo
kopiją
Pateikti sutarties arba
susitarimo kopiją

Pateikti būtina

≤ 74 dB (A)
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70/157/EEB dėl valstybių narių
įstatymų,
reglamentuojančių leistiną motorinių
transporto priemonių garso lygį ir dujų
išmetimo sistemas, suderinimo“ (OL
1992 L 371, p. 1)). Trukšmo lygis
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Eil.
Nr.

Pateiktų dokumentų pavadinimas

Dokumento puslapių skaičius

Sutarties įvykdymo užtikrinimui pateiksime____________________________________
_____________________________________________________________________________
(nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus ir garantą)
Pasiūlymas galioja iki 2012m. _______________________.
________________________________
Įmonės vadovas arba įgaliotas asmuo
vardas ir pavardė

___________
parašas
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Priedas Nr.2
______________________ ________
(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)

LENGVOJO VISUREIGIO AUTOMOBILIO VIEŠĄJAM
SUPAPRASTINTAM PIRKIMUI
VĮ ŠIAULIŲ MIŠKŲ URĖDIJAI
KVALIFIKACIJOS DEKLARACIJA

2012 m. ____________________
Tiekėjo pavadinimas
Tiekėjo įmonės kodas
Tiekėjo adresas
Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos,
vardas, pavardė
Telefono numeris
Fakso numeris
El. pašto adresas

Šiuo dokumentu deklaruojame, kad tiekėjo kvalifikacijos duomenys yra tokie:
Eil.
Nr.

1.

2

3
4

Kvalifikacijos reikalavimai tiekėjui

Tiekėjas neturi teistumo (jis išnykęs ar panaikintas) už
dalyvavimą
nusikalstamame
susivienijime,
jo
organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą,
tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą,
kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne
pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą,
mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie
pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos,
ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu
būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu
būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, taip pat už
pažeidimus profesinėje veikloje.
Tiekėjas
nėra
bankrutavęs,
bankrutuojantis,
likviduojamas ar laikinai sustabdęs savo veiklos. Jam
nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra
vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka
Tiekėjas yra atsiskaitęs su valstybės biudžetu.
Tiekėjas neturi įsiskolinimo valstybinio socialinio
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Atitikimas kvalifikacijos
reikalavimams (pildyti
atitinka/neatitinka, kur reikia,
nurodyti reikšmes)

5
6.
6.

draudimo įstaigai.
Tiekėjas turi teisę verstis ta ūkine veikla, kuri
reikalinga pirkimo sutarčiai vykdyti.
Tiekėjas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo
Įvykdyta bent viena naujų lengvųjų visureigių
automobilių pardavimo sutartis, ne mažesnės kaip 0,7
pasiūlymo vertės.

________________________________
Įmonės vadovas arba įgaliotas asmuo
vardas ir pavardė

___________
parašas
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Priedas Nr. 3

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos
ūkio ministro
2011 m. rugsėjo 30 d.
įsakymu Nr. 4-706

(Tiekėjo pavadinimas)

TIEKĖJO (JURIDINIO ASMENS, KITOS ORGANIZACIJOS AR JO (JOS) PADALINIO)
SĄŽININGUMO DEKLARACIJA

(Data, numeris)

(Vieta)

Aš,

,
(tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė)

vadovaujantis (atstovaujantis)
(tiekėjo pavadinimas)

(toliau – ūkio subjektas), kuris (-i) dalyvauja perkančiosios organizacijos atliekamame viešajame
pirkime, tvirtinu, kad mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas:
1. nedavė ir neketina duoti perkančiosios organizacijos Viešojo pirkimo komisijos nariams,
ekspertams, perkančiosios organizacijos (įgaliotosios organizacijos) vadovams, valstybės
tarnautojams (darbuotojams) ar kitų tiekėjų atstovams pinigų, dovanų, nesuteikė ir neketina suteikti
jokių paslaugų ar kitokio atlygio už sudarytas ar nesudarytas sąlygas, susijusias su palankiais
veiksmais laimėti viešąjį pirkimą;
2. nedalyvauja Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 30-856)
5 straipsnyje nurodytuose draudžiamuose susitarimuose ir susitarimuose, pažeidžiančiuose Lietuvos
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) 3 straipsnyje ar
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo (Þin.,2011,
Nr.85-4135)6 straipsnyje nurodytus principus;
3. šiame viešajame pirkime veikia nepriklausomai ir jeigu vienas ar keli ūkio subjektai, su
kuriais mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas yra susijęs Lietuvos Respublikos
konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 12 dalyje nustatytais būdais, dalyvauja tame pačiame viešajame
pirkime ir pateikia savarankišką (-us) pasiūlymą (-us), jie laikytini mano vadovaujamo
(atstovaujamo) ūkio subjekto konkurentais;
4. perkančiosios organizacijos prašymu per jos nustatytą terminą pateiks ūkio subjektų, su
kuriais mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas yra susijęs Lietuvos Respublikos
konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 12 dalyje nustatytais būdais, sąrašą.
Man žinoma, kad jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, mano vadovaujamas
(atstovaujamas) ūkio subjektas atsakys įstatymų nustatyta tvarka.

(Deklaraciją teikiančio asmens pareigos)

(Parašas)
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(Vardas, pavardė)

Priedas Nr. 4
_____________ ________
(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)

VĮ ŠIAULIŲ MIŠKŲ URĖDIJAI
TIEKĖJO DEKLARACIJA
_____________ Nr.______
(Data)
_____________
(Sudarymo vieta)

1. Aš, __________ ______________________________ ,
(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)
tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a))_________________________________,
(Tiekėjo pavadinimas)
dalyvaujantis (-i) _________VĮ Šiaulių miškų urėdijos_____________
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
atliekamame _____ ________________________________________________________________
(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo kodas, pirkimo būdas)
___________________________________________________________________________ ,
Skelbtame ______________________________________________________________________
(Leidinio pavadinimas, kuriame paskelbtas skelbimas apie pirkimą,
____________________________________________________________________________ ,
data ir numeris)
nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, 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, numatyta
Lietuvos Respublikos įstatymuose arba nuo šios sankcijos paskyrimo praėjo mažiau kaip vieneri
metai.
2. Man žinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 1 punktu (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 asmens
pareigų pavadinimas)

(Parašas)
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(Vardas, pavardė)

Priedas Nr. 5
PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIS NR.

Šiauliai,

2012m. _____________d.

pagal bendrovės įstatus, (toliau vadinama –
Valstybės įmonė Šiaulių miškų urėdija, atstovaujama miškų urėdo Stasio Pališkio,
veikiančio pagal įstatus, (toliau vadinama – Pirkėjas), sudarėme šią sutartį (toliau tekste – sutartis):
______________________________________________________, veikiančio

Pardavėjas), ir

1. Sutarties dalykas
1.1. Naujas automobilis ___________________________________, pirma jo registracija Lietuvoje po pirkimo-pardavimo
sutarties pasirašymo, toliau sutartyje vadinami – prekė.
1.2. Prekės specifikacija nurodyta sutarties Priede Nr.1, kuris pridedamas prie sutarties ir yra neatsiejama jos dalis.
1.3. Šalys pareiškia, jog jos pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus yra įsteigti ir teisėtai veikiantys juridiniai asmenys, kurių
atstovai turi tinkamus įgalinimus ir teises pasirašyti šią sutartį, bei jų vidiniuose teisės aktuose nėra prieštaravimų dėl šia
sutartimi prisiimtų įsipareigojimų ir jų vykdymo.
1.4. Pardavėjas pareiškia, patvirtina ir garantuoja, kad prekė nuosavybės teise priklauso Pardavėjui, prekė niekam neparduota ar
kitaip neperleista, neįkeista, prekei neuždėtas turto areštas ir Pardavėjo teisės prekės atžvilgiu niekaip neapribotos, nėra trečiųjų
asmenų reikalavimų dėl prekės teisme ar arbitraže, nėra ginčų ar pretenzijų dėl prekės, taip pat nėra kitų draudimų, ribojančių
Pardavėjo teises į prekę, kurie galėtų daryti įtaką Pardavėjo netrukdomam ir tinkamam prekės perdavimui Pirkėjo nuosavybėn.
Prekė nėra išnuomota (suteikta panaudai) jokiems kitiems asmenims.
1.5. Pardavėjas iki sutarties pasirašymo pateikė Pirkėjui prekę apibūdinančią informaciją ir išaiškino prekės savybes, nurodytas
techniniame reglamente, kokybės rodiklius, naudojimo sąlygas. Pirkėjas patvirtina, jog jam yra tinkamai ir visapusiškai
išaiškinta ir žinoma visa informacija apie prekės saugą ir kokybę, paskirtį, tinkamumo terminą, naudojimo ypatumus ir pirkėjas
sudaro šią sutartį kaip dokumentą, atitinkantį jo laisvą valią ir interesus.
2.
Prekės kaina
2.1. Pardavėjas parduoda, o Pirkėjas perka prekę už:
Kaina:
__________________________ Lt,
PVM:
__________________________ Lt,
Viso kaina:
___________________________ Lt.
3.
3.1.
3.2.
3.3.

Prekės perdavimo Pirkėjui terminas
Pardavėjas įsipareigoja perduoti prekę Pirkėjo nuosavybėn per 14 dienų po šios sutarties pasirašymo.
Jeigu prekė iki numatytos dienos nėra pristatoma, Pardavėjas privalo apie tai raštu pranešti Pirkėjui.
Laiku negalintis perduoti prekės Pirkėjui, Pardavėjas, Pirkėjui pareikalavus to raštu, moka 0,02 procento dydžio delspinigius
nuo prekės kainos už kiekvieną uždelstą perduoti prekę dieną.

4. Prekės perdavimo Pirkėjui vieta
4.1.
Pardavėjas perduoda prekę Pirkėjui, o Pirkėjas ją priima VĮ Šiaulių miškų urėdijoje, esančioje adresu Žalioji g. 2,
Toliočių k., Šiaulių raj.
5. Prekės priėmimo – perdavimo tvarka
5.1.
Prekės perdavimas Pirkėjo nuosavybėn įforminamas sutarties šalių (jų atstovų) pasirašomu prekės perdavimo – priėmimo
aktu, kuris pridedamas prie sutarties ir yra neatsiejama jos dalis.
6. Pardavėjas įsipareigoja
6.1.
Laiku vykdyti visas šioje sutartyje numatytas sąlygas ir įsipareigojimus.
6.2.
Perduoti Pirkėjui nuosavybėn prekę bei visą su ja susijusią dokumentaciją (PVM sąskaitą – faktūrą, galiojančių Europoje
priežiūros ir techninių aptarnavimo nuorodų bei kėbulo apžiūros įrašų knygelę, galiojančių Europoje garantinių sąlygų
knygelę, kuri yra laikoma neatsiejama šios sutarties dalimi).
6.3.

Automobilio techninis aptarnavimas ir priežiūra garantijos galiojimo laikotarpiu bus atliekama perkančiosios
organizacijos pasirinktame autoservise. Automobilio remontas garantijos galiojimo laikotarpiu privalo būti atliekas
autoservise, esančiame Šiaulių mieste arba rajone, arba tiekėjas įsipareigoja savo lėšomis per 2 dienas, gavęs perkančiosios
organizacijos pranešima apie automobilio gedimą, paimti automobilį iš Perkančiosios organizacijos technikos kiemo, esančio
adresu Žalioji g. 2, Toliočiai, Šiaulių raj., o suremontuotą automobilį pristatyti atgal.

7. Pirkėjas įsipareigoja
7.1.
Laiku vykdyti visas šioje sutartyje numatytas sąlygas ir įsipareigojimus.
7.2.
Priimti prekę nuosavybėn iš Pardavėjo.
7.3.
Sumokėti Pardavėjui už prekę šios sutarties 2.1 punkte nurodytą sumą.
8. Mokėjimų tvarka
8.1.
Pirkėjas sumoka už Prekę Pardavėjui visą sutarties kainą, t.y. _________________litų, per 30 ( trisdešimt) kalendorinių
dienų nuo prekės priėmimo-perdavimo aktų pasirašymo bei PVM sąskaitos-faktūros išrašymo dienos. Visus pagal sutartį
priklausančius mokėjimus Pirkėjas vykdo bankiniu pavedimu, pinigus pervedant į Pardavėjo sąskaitą banke, kuri nurodyta
sutarties 13.1. punkte.
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8.2.

Laiku nevykdantis bet kurių savo piniginių prievolių Pardavėjui, Pirkėjas, Pardavėjui raštu to pareikalavus, moka 0,02
procento dydžio delspinigius nuo šios sutarties 2.1. punkte nurodytos sumos už kiekvieną pradelstą dieną.

9. Sutarties nutraukimas
9.1. Pirkėjas turi teisę, raštu informavęs apie tai Pardavėją, vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti šią sutartį tuo atveju,
jei Pardavėjas pažeidė esmines šios sutarties sąlygas, o būtent:
9.1.1.
Prekė neatitinka šios sutarties Priede Nr. 1 nustatytos specifikacijos;
9.1.2.
Prekės pristatymas vėluoja daugiau kaip 20 dienų.
9.2. Pirkėjui nutraukus šią sutartį 9.1.1. – 9.1.2. punktuose nurodytais pagrindais arba dėl kitų priežasčių Pardavėjui atsisakius
vykdyti sutartį, Pardavėjas moka Pirkėjui 10 procentų nuo sutarties vertės dydžio baudą.
10. Nenugalimos jėgos (force majeure)
10.1.Nustatant “force majeure” aplinkybes, taikomos atitinkamų Lietuvos teisės aktų nuostatos.
10.2.Sutarties šalis atleidžiama nuo atskomybės už savo įsipareigojimų nevykdymą, jeigu ji įrodo, kad šių įsipareigojimų nebuvo
galima įvykdyti dėl “force majeure”, kurios sutarties sudarymo momentu ši šalis negalėjo numatyti ir kurios ji negalėjo
išvengti ar įveikti.
10.3.Šalis, negalinti vykdyti savo įsipareigojimų dėl “force majeure”, turi kuo skubiau apie tai pranešti kitai šaliai. Būtina pranešti ir
tuomet, kai išnyksta pagrindas nevykdyti įsipareigojimų.
10.4.Pagrindas atleisti nuo atsakomybės atsiranda nuo “force majeure” atsiradimo momento arba jeigu apie ją nėra laiku pranešta,
nuo pranešimo momento. Laiku nepranešusi, įsipareigojimų nevykdanti šalis tampa atsakinga už nuostolių, kurių priešingu
atveju būtų buvę išvengta, atlyginimą.
11. Kitos sąlygos
11.1.Visi dokumentai, minimi šioje sutartyje, yra neatskiriama šios sutarties dalis ir sudaro vieną visumą.
11.2.Ši sutartis gali būti pakeista tik šalims susitarus. Apie ketinimą pakeisti sutarties sąlygas šalys privalo raštu įspėti viena kitą ne
vėliau kaip prieš 15 dienų.
11.3.Bet kokie šios sutarties papildymai ar pakeitimai turi juridinę galią tik tada ir tik tokiu mastu, kaip susitars šalys ir šį savo
susitarimą patvirtins raštiškai, pasirašydamos bendrą dokumentą.
11.4.Ši sutartis sudaryta ir pasirašyta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, lietuvių kalba - po vieną Pirkėjui ir
Pardavėjui.
11.5.Visi dėl šios sutarties sąlygų vykdymo kilę klausimai sprendžiami abipusių derybų būdu, o, šalims nesusitarus, ginčas
sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka priklausomai nuo ieškinio dydžio Šiaulių rajono arba Šiaulių
apygardos teisme.
11.6.Tarp Pirkėjo ir Pardavėjo kilus ginčui dėl prekės kokybės laikotarpiu, kuomet prekei taikoma garantija, organizuojama
nepriklausoma prekės kokybės ekspertizė* arba prekės gamintojo susipažinimas su prekės būkle.
*Ekspertizės skyrimo išlaidas apmoka Pardavėjas, jei yra nustatoma, jog prekė yra su trūkumais, kurie atsirado dėl Pardavėjo
kaltės ar nekokybiškos Prekės. Priešingu atveju, ekspertizės skyrimo išlaidas apmoka Pirkėjas.
12. Sutarties galiojimas
Ši sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki visiško jos sąlygų įvykdymo
13. Juridiniai sutarties šalių adresai ir rekvizitai :
Pardavėjas:

Pirkėjas:

Valstybės įmonė
Šiaulių miškų urėdija
Įmonės kodas:
Adresas:
Tel.:
Faks.:
A/s:
Bankas:
Banko kodas:
PVM mokėtojo kodas:

Įmonės kodas:
275652730
Adresas:Žalioji g. 2, 76319 TOLIOČIAI ŠIAULIŲ R.
Tel.:
8 (41) 547094
Faks.:
8(41) 547068
A/s: LT027300010002394562
Bankas: AB bankas “Swedbank”
Banko kodas:
73000
PVM mokėtojo kodas:
LT756527314

A.V.

A.V.

__________________

__________________

Stasys Pališkis
Miškų urėdas
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PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES Nr.
PRIEDAS Nr. 1
Šis priedas, sudarytas remiantis 2012 m________________________d. Pirkimo –
pardavimo sutartimi Nr. , kurios šalys yra __________________________, atstovaujama
_____________________________________ ir Valstybės įmonė Šiaulių miškų urėdija,
atstovaujama miškų urėdo Stasio Pališkio,. Šis priedas yra neatskiriama Pirkimo – pardavimo
sutarties Nr.V- (toliau tekste – sutartis) dalis.
1. Prekės specifikacija
Automobilių techniniai rodikliai
Eil.Nr.
1.
1 lengvasis automobilis.

Rodiklių reikšmės
Naujas neeksploatuotas, pagamintas ne
ankščiau kaip 2011m.
M1G Vidutiniai visureigiai pagal autotyrimų
klasifikaciją

2.

Kategorija

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
4.
4.1.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
6.
6.1.
6.2.
7.
7.1.
7.2.
7.3.

Variklis
Variklis atitinkantis
Variklio tipas
Darbinis tūris ne mažiau
Galingumas (kW) ne mažiau
Kuro rūšis –
Degalų bako talpa (l) ne mažiau
Kuro sąnaudos
Vidutinės (l/100 km) ne daugiau
Transmisija
Mechaninė 6 laipsniu pavarų dėžė
Visi varantys ratai 4x4
Ratlankiai lengvo lydinio ne mažiau 16“
Pakaba
Priekinių ratų
Galinių ratų
Stabdžiai
Priekiniai
Galiniai
Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS)
Elektroninis stabdymo jėgos paskirstymas
(EBD)
Elektroninė stabilumo programa (ESP)
Saugumo įranga
Priekinės, šoninės ir užuolaidinės saugos oro
pagalvės vairuotojui ir keleiviui (ne mažiau 6
vnt.)
Priekiniai tritaškiai, reguliuojami pagal pečių
aukšti, saugos diržai su tempikliu ir apkrovos
ribotuvu. Įspėjimo apie neprisegtą vairuotojo
saugos diržą sistema.
Trys tritaškiai galiniai saugos diržai
Matmenys
Bendras ilgis (mm) ne mažiau
Automobilio prošvaisa (mm) ne mažiau
Durų skaičius
Sėdimų vietų
Kita įranga

7.4
7.5
8.
8.1.

8.2
8.3.
9
9.1
9.2
9.3
9.4
10.
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ne mažiau Euro 5 emisijos standartą
4 cilindru dyzelinis
1900 cm3
105
dyzelinas
60
6
Yra
Yra
Yra
Nepriklausoma
Nepriklausoma
Aušinami diskiniai
Diskiniai
Yra
Yra
Yra
Yra

Yra

Yra
4550
215
5
5

10.1.
10.2.
10.3.

10.4.
10.5.
10.6.
10.7.
10.8.
10.9.
10.10.
10.11.
10.12.
10.13.
10.14.
10.15.
10.16.
10.17.
11.
12.
12.1.
12.2.
12.3.
12.4.
12.5.
13.
13.1.

13.2.

13.3.

Gamyklinė audiosistema su garsiakalbiais su 1
CD
Integruota telefono laisvųjų rankų įranga
mobiliam telefonui su „Bluetooth“ sąsaja
Reguliuojami priekinių sėdynių galvos
atlošalai. Aktyvūs vairuotojo ir priekinio
keleivio pogalviai
Centrinis durų užraktas su distanciniu
valdymu. Signalizacija atitinkanti draudimo
reikalavimus.
Gamyklinis imobilizatorius
Informacinis borto kompiuteris
Priekinis ir galinis rūko žibintai
Šildomas galinis langas
Galiniai ir priekiniai purvasaugiai
Elektra valdomi šoniniai (priekiniai ir galiniai)
langai
Salono oro filtras
Automatinis oro kondicionierius
Elektra valdomi ir šildomi išoriniai veidrodžiai
Automatinė greičio palaikymo sistema
Salono apšvietimas
Vairo stiprintuvas
Normalaus dydžio atsarginis ratas
Kėbulo spalva
Garantija
Garantinis laikotarpis ne mažiau
Kėbului nuo kiauryminio prarūdijimo ne
mažiau
Nemokama techninė pagalba kelyje
Registracija (pirkėjo vardu), techninė apžiūra
Techninio aptarnavimo centras nuo urėdijos
buveinės ne toliau (km)
Kitos sąlygos
Tiekėjas yra oficialus siūlomų prekių
gamintojo atstovas arba turi oficialų susitarimą
su tokiu atstovu dėl prekybos šiomis prekėmis
Tiekėjas turi turėti galimybę bei gamyklos
gamintojos suteiktą teisę atlikti automobilių
garantinį remontą bei pogarantinį aptarnavimą
Europoje galiojanti priežiūros ir techninių
aptarnavimo nuorodų bei kėbulo apžiūros
įrašų knygelė, galiojančių Europoje garantinių
sąlygų knygelė

Yra
Yra
Yra

Yra

Yra
Yra
Yra
Yra
Yra
Yra
Yra
Yra
Yra
Yra
Yra
Yra
Yra
Pageidaujama sidabrinė metallic (pilka)
3 metai ( arba iki 100 000 km ridos )
10 metų
Garantiniu laikotarpiu
Yra
50

Yra

Turi

Yra

Prekės kaina: ________________________Lt.
Pardavėjas:

Pirkėjas:
Valstybės įmonė
Šiaulių miškų urėdija
Miškų urėdas

A.V.

Stasys Pališkis

A.V.
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