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1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1 UAB „Palterna“ (toliau vadinama – Pirkėjas) įgyvendindama projektą „Gofruoto kartono
padėklų gamyba“, projekto kodas Nr. 03.3.1-LVPA-K-803-01-0130, bendrai finansuojamą Europos
Sąjungos struktūrinės paramos ir Lietuvos Respublikos lėšomis numato įsigyti: kartoninių padėklų
robotizuotos gamybos kompleksą ir jam reikalingą suslėgto oro sistemą.
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, 2016-12-30.
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: UAB „PALTERNA“ direktorius Stasys Labanauskas, mob. tel.
8 687 49726, el. p. stasysl@gmail.com.
2. PIRKIMO OBJEKTAS
2.1. Perkamas kartoninių padėklų robotizuotos gamybos kompleksas ir jam reikalinga
suslėgto oro sistema, kurių savybės nustatytos pateiktoje techninėje specifikacijoje.
2.2. Šis pirkimas į dalis neskirstomas, todėl pasiūlymas turi būti pateiktas visam nurodytam
prekių kiekiui.
2.3. Visas kompleksas ir jam reikalinga suslėgto oro sistema turi būti pristatyti, įdiegti ir
darbuotojai apmokyti su įranga dirbti per 12 mėn. nuo sutarties pasirašymo.
2.4. Prekių pristatymo vieta – Debesų g. 20, Pociūnų km., Prienų raj. Sav, Lietuva.
3. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI
3.1 Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus:
3.1.1. Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai
Eil. Nr.

3.1.1.

Kvalifikacijos reikalavimai

Tiekėjas
nėra
bankrutavęs,
likviduojamas, su kreditoriais
sudaręs
taikos
sutarties,
sustabdęs ar apribojęs savo
veiklos arba jo padėtis pagal
šalies, kurioje jis registruotas,
įstatymus nėra tokia pati ar
panaši.
Jam
nėra
iškelta
restruktūrizavimo, bankroto byla
arba nėra vykdomas bankroto
procesas ne teismo tvarka, nėra
siekiama priverstinio likvidavimo

Kvalifikacijos
reikalavimų
reikšmė
Tiekėjo,
neatitinkančio šio
reikalavimo,
pasiūlymas
atmetamas

Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai

Valstybės įmonės Registrų centro arba atitinkamos
užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas,
patvirtinantis, kad tiekėjas nėra bankrutavęs,
likviduojamas, jam nėra iškelta restruktūrizavimo,
bankroto byla ar vykdomas bankroto procesas ne
teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo
procedūros ar susitarimo su kreditoriais, arba išrašas
iš teismo sprendimo, išduotas ne anksčiau kaip 60
dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei
dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo
terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas,
toks dokumentas yra priimtinas. Pateikiama tinkamai
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Eil. Nr.

3.1.2.

3.1.3.

Kvalifikacijos reikalavimai

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.

Tiekėjas (fizinis asmuo) ar
arba tiekėjo
(juridinio asmens) vadovas ar
ūkinės bendrijos tikrasis narys
(nariai), turintis (turintys) teisę
juridinio
asmens
vardu
sudaryti sandorį, ir buhalteris
(buhalteriai) ar kitas (kiti)
asmuo (asmenys), turintis
(turintys) teisę surašyti ir
pasirašyti tiekėjo apskaitos
dokumentus, neturi teistumo
(arba teistumas yra išnykęs ar
panaikintas), arba dėl tiekėjo
(juridinio
asmens)
per
pastaruosius 5 metus nebuvo
priimtas
ir
įsiteisėjęs
apkaltinamasis
teismo
nuosprendis už dalyvavimą
nusikalstamame susivienijime,
jo organizavimą ar vadovavimą
jam,
už
kyšininkavimą,
tarpininko
kyšininkavimą,
papirkimą, sukčiavimą, kredito,
paskolos ar tikslinės paramos
panaudojimą ne pagal paskirtį
ar nustatytą tvarką, kreditinį
sukčiavimą,
mokesčių
nesumokėjimą,
neteisingų
duomenų apie pajamas, pelną
ar
turtą
pateikimą,
deklaracijos, ataskaitos ar kito
dokumento
nepateikimą,
nusikalstamu
būdu
gauto
turto įgijimą ar realizavimą,
nusikalstamu būdu įgytų pinigų
ar turto legalizavimą. Dėl

Kvalifikacijos
reikalavimų
reikšmė

Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai

patvirtinta dokumento kopija ir pateikiamas laisvos
formos tiekėjo raštiškas patvirtinimas, kad jis atitinka
šiame punkte nurodytą kvalifikacijos reikalavimą

Tiekėjo,
neatitinkančio šio
reikalavimo,
pasiūlymas
atmetamas

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.
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 dokumentas (originalas
arba tinkamai patvirtinta kopija*), liudijantis, kad
nėra nurodytų pažeidimų. Minėtas dokumentas turi
būti 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 jo
galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
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Eil. Nr.

Kvalifikacijos reikalavimai

Kvalifikacijos
reikalavimų
reikšmė

Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai

Tiekėjo,
neatitinkančio šio
reikalavimo,
pasiūlymas
atmetamas
Tiekėjo,
neatitinkančio šio
reikalavimo,
pasiūlymas
atmetamas

Duomenys bus tikrinami pasitelkiant informaciją
http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/.

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.

3.1.4.

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

3.1.5.

Tiekėjas
yra
įvykdęs
įsipareigojimus, susijusius su
mokesčių mokėjimu.

Valstybinės mokesčių inspekcijos arba valstybės
įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas,
patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų
tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio
šalies, kurioje yra registruotas tiekėjas, institucijos
išduotas dokumentas (originalas ar tinkamai
patvirtinta kopija*), liudijantis apie įsipareigojimų,
susijusius su mokesčių mokėjimu, įvykdymą.
Minėtas dokumentas turi būti 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 jo galiojimo
laikotarpiu yra priimtinas.

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

Kvalifikacijos reikalavimai

3.1.6.

Tiekėjas turi būti prekių gamintojas
arba oficialus gamintojo atstovas,
įgaliotas parduoti tiekiamas prekes.

3.1.7.

Tiekėjas per paskutinius 3 metus arba
per laiką nuo tiekėjo įregistravimo
dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą
mažiau nei 3 metus) privalo būti
įvykdęs ne mažiau kaip vieną

Kvalifikacijos
reikalavimų
reikšmė
Tiekėjo,
neatitinkančio šio
reikalavimo,
pasiūlymas
atmetamas

Tiekėjo,
neatitinkančio šio
reikalavimo,
pasiūlymas
atmetamas

Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys
dokumentai
Įgaliojimų arba lygiaverčių dokumentų,
įrodančių gamintojo atstovavimą parduoti
originalai arba kopijos. Pateikiama patvirtinta
dokumento kopija arba pateikiamas laisvos
formos tiekėjo raštiškas patvirtinimas, kad jis
atitinka šiame punkte nurodytą kvalifikacijos
reikalavimą.
Pateikiama informacija apie per paskutinius 3
metus arba per laiką nuo tiekėjo
įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė
veiklą mažiau nei 3 metus) įvykdytą bent 1
(vieną) sutartį, nurodant įvykdytos sutarties
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Eil.
Nr.

Kvalifikacijos reikalavimai

panašaus pobūdžio mechatronikos
projektą ir tiekėjo trijų pastarųjų metų
arba per laiką nuo tiekėjo
įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas
vykdė veiklą mažiau nei 3 metus)
pajamos iš tokių projektų realizavimo
būtų ne mažesnės kaip 70% pasiūlymo
vertės.

Kvalifikacijos
reikalavimų
reikšmė

Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys
dokumentai
objektą, pirkėjo pavadinimą, sutarties vertę,
datą.
Pateikiama patvirtinta dokumento kopija arba
pateikiamas laisvos formos tiekėjo raštiškas
patvirtinimas, kad jis atitinka šiame punkte
nurodytą kvalifikacijos reikalavimą.

* 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 3.1.1., 3.1.2.,
3.1.3., 3.1.4., 3.1.5. punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus
dokumentus kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai, o šių konkurso sąlygų 3.1.6. ir 3.1.7.
punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus bent
vienas ūkio subjektų grupės narys arba visi ūkio subjektų grupės nariai kartu.
3.3. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė
melagingą informaciją, kurią pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.
3.4 Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos
sutartį arba tinkamai patvirtintą jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos
šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su pirkėju sudaryti pirkimo sutartį, šių
įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi
numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių pirkėjui nevykdymą. Taip pat
jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo
pirkėjas turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo
įvertinimu susijusią informaciją, kuriam partneriui suteikti įgaliojimai pateikti pasiūlymą, jį
pasirašyti , sudaryti sutartį).
4. 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 kalba. Jei atitinkami
dokumentai yra išduoti kita kalba, turi būti pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą.
Tinkamai patvirtintu bus laikomas vertimas, patvirtintas vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu, o
tuo atveju jei vertimą atliko tiekėjo vertėjas – vertėjo parašas ir įmonės antspaudas.
4.4 Tiekėjas kainos pasiūlymą privalo pateikti pagal konkurso sąlygų 1 priede pateiktą formą.
Pasiūlymas teikiamas užklijuotame voke. Ant voko turi būti užrašytas Pirkėjo pavadinimas, adresas,
pirkimo pavadinimas, 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:
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4.5.1. užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių pirkimo konkurso sąlygų 2 priedą;
4.5.2. konkurso dalyvio deklaracija (užpildytas šių Konkurso sąlygų 3 priedas);
4.5.3. konkurso sąlygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiantys
dokumentai;
4.5.4. jungtinės veiklos sutartis arba tinkamai patvirtinta jos kopija, jei bendrą pasiūlymą
teikia ūkio subjektų grupė;
4.5.5. 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 2017 m. sausio 31 d. 16:00 val. (Lietuvos Respublikos
laiku) atsiuntus jį paštu, per pasiuntinį ar tiesiogiai atvykus šiuo adresu: Statybininkų g. 7-212,
Kaunas LT-50118, Lietuva. 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, įrengimų montavimo, diegimo, parengimo naudoti – darbuotojų
apmokymo dirbti su nauja įranga ir kitos). PVM turi būti nurodytas atskirai.
4.12
Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 60 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino
pabaigos. 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
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.
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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 įgalioti palaikyti: UAB „PALTERNA“ direktorius Stasys Labanauskas, 8
687 49726, el. p. stasysl@gmail.com.
6. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS
6.1 Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, tiekėjams ar
jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.
6.2 Komisija nagrinėja:
6.2.1.
ar tiekėjai 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:
7.1.1. tiekėjas pateikė daugiau nei vieną pasiūlymą (atmetami visi tiekėjo pasiūlymai);
7.1.2. tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų, jei jie buvo taikomi;
7.1.3. tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją
ir, Pirkėjui prašant, nepatikslino jų;
7.1.4. pasiūlymas (jei vykdomos derybos - galutinis pasiūlymas) neatitiko konkurso
sąlygose nustatytų reikalavimų (tiekėjo pasiūlyme nurodytas pirkimo objektas neatitinka
reikalavimų, nurodytų techninėje specifikacijoje, ir kt.) arba dalyvis, Pirkėjo prašymu, nekeisdamas
pasiūlymo esmės, nepaaiškino savo pasiūlymo;
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7.1.5. tiekėjas per Pirkėjo nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino
pasiūlymo;
7.1.6. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Pirkėjo prašymu nepateikė raštiško
kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos;
7.1.7. tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis
teisėtomis priemonėmis;
7.1.8. tiekėjo, kurio pasiūlymas neatmestas dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlyta per didelė,
perkančiajai organizacijai nepriimtina pasiūlymo kaina.
7.2
Apie pasiūlymo atmetimą tiekėjas informuojamas per vieną darbo dieną nuo šio
sprendimo priėmimo dienos.
8. SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO
8.1 Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų
eilę. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi kainos didėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra
vienodos kainos, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas
įregistruotas anksčiausiai.
8.2 Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo
pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių konkurso sąlygų nuostatas.
8.3 Mažiausią kainą pasiūlęs tiekėjas yra skelbiamas laimėjusiu konkursą ir jis kviečiamas
sudaryti sutartį, nurodant laiką iki kada reikia sudaryti sutartį.
8.4 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.
9. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS
9.1 Pirkimo sutartis pasirašoma su laimėjusį pasiūlymą pateikusiu tiekėju šiose konkurso
sąlygose nustatytomis sąlygomis, vadovaujantis Pirkimų tvarkos aprašu ir Civiliniu kodeksu;
9.2 Sudarant pirkimo sutartį, negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo galutinio pasiūlymo
kaina ir esminės sąlygos, taip pat pirkėjo pirkimo pradžioje nustatytos esminės pirkimo sąlygos;
9.3 Sutartis įsigalioja nuo tos dienos, kai sutarties šalys pasirašo sutartį. Sutartis galioja iki
visiško sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo;
9.4 Pirkėjas visas mokėtinas sumas moka pavedimu į Tiekėjo nurodytą banko sąskaitą;
9.5 Numatytas avansinis mokėjimas 30 % nuo komplekso kainos;
9.6 Prekės gali būti tiekiamos dalimis. Tiekėjui apmokama per 30 (trisdešimt) kalendorinių
dienų po sąskaitų – faktūrų, parengtų Pirkėjo ir Tiekėjo pasirašytų prekių priėmimo – perdavimo
aktų pagrindu, pateikimo, sulaikant 5% pristatytų prekių vertės. Sulaikyta suma sumokama po viso
komplekso pristatymo, sumontavimo ir paleidimo pagal pateiktą sąskaitą per 30 (trisdešimt)
kalendorinių dienų po galutinio prekių pristatymo akto pasirašymo.
9.7 Užsakovui vėluojant sumokėti Tiekėjui pagal šių sąlygų 2.5 punktą, Tiekėjas įgyja teisę
reikalauti iš Užsakovo už kiekvieną pavėluotą sumokėti dieną mokėti po 0,01 % dydžio delspinigių
nuo laiku nesumokėtos pinigų sumos, bet ne daugiau, kaip 3 (tris) procentus nuo Bendros
Komplekso kainos be PVM;
9.8 Tiekėjui uždelsus pagaminti, sumontuoti, adaptuoti Kompleksą pas Užsakovą pagal šių
sąlygų 2.3 punktą, Užsakovas įgyja teisę reikalauti iš Tiekėjo už kiekvieną pavėluotą dieną mokėti
Užsakovui po 0,01 % dydžio delspinigių nuo Bendros Komplekso kainos, bet ne daugiau kaip 3
(tris) procentus nuo Bendros Komplekso kainos be PVM.
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10. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
10.1 Tiekėjams pasiūlymų rengimo ir dalyvavimo konkurse išlaidos neatlyginamos.
10.2 Pirkėjas bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo
procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Priėmęs sprendimą nutraukti
pirkimo procedūras, pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie šį
sprendimą praneša visiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams, o jeigu pirkimo procedūros
nutraukiamos iki galutinio pasiūlymo pateikimo termino, visiems pirkimo sąlygas ir (arba) pirkimų
dokumentus įsigijusiems tiekėjams. Jeigu pirkimo sąlygos ir (arba) pirkimo dokumentai skelbiami
viešai (pavyzdžiui, interneto svetainėje), ten pat skelbiamas pranešimas apie pirkimo procedūrų
nutraukimą.
10.3 Informacija, pateikta pasiūlymuose, išskyrus vokų atplėšimo metu skelbiamą informaciją,
tiekėjams ir tretiesiems asmenims, išskyrus asmenis, administruojančius ir audituojančius ES
struktūrinių fondų paramos naudojimą, neskelbiami.
10.4 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.
11. PRIEDAI

10

Konkurso sąlygų
1 Priedas
KARTONINIŲ PADĖKLŲ ROBOTIZUOTOS GAMYBOS KOMPLEKSO IR JAM
REIKALINGOS SUSLĖGTO ORO SISTEMOS
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Bendros sąlygos
Įsigyjamų prekių pagrindas: Įgyvendinamas projektas „Gofruoto kartono padėklų

1.

gamyba“, projekto kodas Nr. 03.3.1-LVPA-K-803-01-0130. Projekto tikslas – Sustiprinti UAB
„Palterna“ konkurencingumą ir produktyvumą, diegiant modernias technologijas įmonės veikloje.
2.

Finansavimo šaltiniai: ES struktūrinių fondų ir UAB „Palterna“ lėšos.

3.

Tiekėjų siūloma įranga turi būti nauja, nenaudota.

4.

Kiekvienam KOMPLEKSO įrengimui ir visam KOMPLEKSUI pateikiama: atitikties

sertifikatai „CE“, Techniniai pasai, eksploatacijos instrukcijos ir apmokomi operatoriai darbui su
įrenginiais.
5.

Kiekvienam perkamam įrenginiui turi būti suteikta 2 metų garantija. Praėjus 2 metų

garantiniam laikotarpiui pogarantinis aptarnavimas vykdomas pagal atskirą sutartį.
6.
(tiekėjų)

Techninėje specifikacijoje pateiktos nuorodos į standartus, konkrečių

gamintojų

prekių ženklus ir technologijas yra tik rekomendacinio pobūdžio. Standartai, prekės

ženklai ir technologijos gali būti pakeisti lygiaverčiais.
Techniniai ir funkciniai reikalavimai perkamiems įrenginiams
Reikalavimai numatomam įsigyti KOMPLEKSUI ir suspausto oro sistemai:
1. KOMPLEKSAS pritaikytas gaminti tokius gofruoto kartono padėklus:
1.1.

Matmenys: (1200x800) mm2 ir (1200x1000) mm2, su galimybe mažinti standartinius
matmenis iki 20%;

1.2.

Padėklų krovumas: nuo 200 iki 2000 kg, keitimo žingsnis ne daugiau kaip 500 kg;

1.3.

Žaliava padėklo gamybai: makulatūrinis gofruotas kartonas, klijai, turintys saugos
sertifikatą;

1.4.

Impregnavimas: ir impregnuoti, ir neimpregnuoti padėklai;
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1.5.

Žymėjimas: identifikuojama taškiniu – rašaliniu būdu;

1.6.

Padėklų konstrukcijos tinkamumas šioms logistikos operacijoms:
1.6.1. padėklo sandėliavimas su kroviniu: stelažuose be lentynų, daugiaaukštis – iki
penkių padėklų su kroviniu – ant sandėlio grindų;
1.6.2. padėklo su kroviniu transportavimas: šakiniu pakrovėju, autotransportu,
geležinkelio transportu, laivais, rolganginiais transporteriais;
1.6.3. robotizuotas paletavimas;
1.6.4. naudojimo temperatūra: padėklai tinkami naudoti sausuose šaldymo terminaluose,
kai temperatūrinis režimas iki -25° C;
1.6.5. padėklų be krovinio transportavimas: konstrukcija tinkama suneriamam poromis
padėklų paletavimui į blokus po 11 vnt.
2. KOMPLEKSO techninės charakteristikos:

2. 1.

Bendras gamybos komplekso našumas: ne mažesnis kaip 3 standartiniai padėklai per
minutę(standartinis padėklas - 1200x800 mm2 ir 1000 kg krovumo)

2. 2.

Kartoninių padėklų gamybinės patalpos plotas - iki 2500 m2;

2. 3.

Įrenginių triukšmo lygis: ≤76dB (A);

2. 4.

Technologinio oro išvalymo lygis: ≤5mg/m3;

2. 5.

Instaliuotas galingumas: ≤300kW;

2. 6.

Suslėgto ir išdžiovinto oro sąnaudos: ≤12m3/min;

2. 7.

Kompiuterizuoto automatinio valdymo sistema, užtikrinanti: proceso vyksmą automatiniu
režimu, visų komplekso įrenginių darbingumo stebėseną ir spalvinį darbingumo lygio
indikavimą, apskaitą, avarinį stabdymą.
3. Reikalavimai suslėgto oro tiekimo sistemai (pateikiama, sumontuojama ir išbandoma
kartu su KOMPLEKSU)

3. 1.

Našumas: ne mažiau 12m3/min suslėgto iki 10 barų ir išdžiovinto iki rasos taško - 20ºC
oro;

3. 2.

Suslėgto ir išdžiovinto oro tiekimo sistemos galingumas: ≤75kW.
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Konkurso sąlygų
2 Priedas
PASIŪLYMAS
DĖL KARTONINIŲ PADĖKLŲ ROBOTIZUOTOS GAMYBOS KOMPLEKSO IR JAM
REIKALINGOS SUSLĖGTO ORO SISTEMOS

(Data)
___________
(Vieta)
Tiekėjo pavadinimas, įmonės kodas, PVM kodas
Tiekėjo adresas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
Telefono numeris
Fakso numeris
El. pašto adresas

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Konkurso sąlygomis.
Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir, kad mes
nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti Konkurso sąlygose. Taip pat
patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant Konkurso sąlygas, o taip pat nesame susiję su jokia kita
šiame konkurse dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi.
Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio Konkurso ir
mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.
Mes siūlome šią kartoninių padėklų robotizuotos gamybos komplekso įrangą bei suslėgto oro
sistemą (į įrangos kainą įskaičiuota : įrangos sumontavimas, suderinimas ir apmokymas dirbti su
naujais įrenginiais):
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Eil. Nr.

Įrangos pavadinimas

Kiekis

Mato vnt.

2

3

4

1
1.

Kartoninių padėklų robotizuotos
gamybos kompleksas

1

vnt.

2.

Suslėgto oro sistema

1

vnt.

Vieneto kaina Vieneto kaina Bendra kaina
(Eurais be
(Eurais su
Eurais (su
PVM)
PVM)
PVM)
5

6

7

Bendra kaina be PVM:
Bendra kaina su PVM:
* Mato vnt. negali būti kiti nei techninėje užduotyje nurodyti kiekiai!

Bendra pasiūlymo kaina su PVM –

Eurų. (suma žodžiais)

Į šią sumą įeina visos išlaidos (įrangos pristatymas, sumontavimas, suderinimas ir apmokymas
dirbti su naujais įrenginiais) ir PVM, kuris sudaro

Eurų. Tais atvejais, kai pagal

galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės 6 ir 7 skilčių nepildo ir nurodo
priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Mes siūlome šią įrangą:
Eil.

Įrenginys ir reikalaujami

Nr.

parametrai

I.

Kartoninių padėklų robotizuotos gamybos kompleksas

II.

Suslėgto oro sistema

Reikalaujama parametro reikšmė

Siūloma parametro reikšmė
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Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios
informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose.

*** Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:
Eil.
Nr.

Pateikto dokumento pavadinimas

***Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus
yra pasiūlymo įkainis arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Eil.
Nr.

Pateiktų dokumentų pavadinimas

Dokumento puslapių skaičius

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)
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Konkurso sąlygų
3 Priedas
(Tiekėjo deklaracijos formos pavyzdys)
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 (Pirkėjas))
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)
(Pirkėjo pavadinimas)
atliekamame
(Pirkimo objekto pavadinimas, 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, pateiktas pasiūlymas bus atmestas.
3. Tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.
4. Jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildo kiekvienas ūkio subjektas.

(Deklaraciją sudariusio asmens
pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

