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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 
 
1.1. Panevėžio Vytauto Mikalausko menų mokykla, adresas: Nemuno g. 8, Panevėžys LT-
35255, kodas 300594538, tel. (8 45) 58 65 79, (8 45) 58 65 60, faks. (8 45) 58 65 79 , numato pirkti 
elektros energiją. 
1.2. Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme 
(Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179; 2009, Nr. 93-3986; 2010, Nr. 25-
1174) (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas). 
1.3. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu 
kodeksu (Žin., 2000, Nr. 74-2262) (toliau vadinama – Civilinis kodeksas), kitais viešuosius 
pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei konkurso sąlygomis. 
1.4. Išankstinis informacinis skelbimas apie pirkimą nebuvo paskelbtas Viešųjų pirkimų 
įstatymo nustatyta tvarka. 
1.5. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio 
pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų. 
1.6. Perkančioji organizacija nėra pridėtinės vertės mokesčio (toliau vadinama – PVM) 
mokėtoja. 
1.7. Visos pirkimo sąlygos nustatytos pirkimo dokumentuose, kuriuos sudaro: 
1.7.1. skelbimas apie pirkimą; 
1.7.2. atviro konkurso sąlygos (kartu su priedais); 
1.7.3. dokumentų paaiškinimai (patikslinimai), taip pat atsakymai į tiekėjų klausimus (jeigu bus); 
1.7.4. kita CVPIS priemonėmis pateikta informacija. 
Pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis, pasiekiamomis adresu 
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/. Pirkime gali dalyvauti tik CVP IS registruoti tiekėjai. Bet 
kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios organizacijos ir 
tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo 
priemonėmis –  perkančiosios organizacijos pranešimus gaus prie pirkimo prisijungę tiekėjai.  

II. PIRKIMO OBJEKTAS 

 
2.1. Šio pirkimo objektas – elektros energijos (toliau tekste – prekė) pirkimas. BVPŽ kodas 

09310000-5 „Elektra“. Perkama elektros energija bus vartojama perkančiosios organizacijos 
objektuose prijungtuose prie AB LESTO, esančių  Nemuno g. 8 ir10, Panevėžyje. Objektų 
skaičius- 3. Planuojamos įsigyti elektros energijos kiekis  metams sudaro apie 288900 kWh. 

2.2. Pirkimo objektas nesuskirstytas į atskiras pirkimo dalis. 
2.3. Elektros energija turi būti tiekiama vadovaujantis šios pirkimo dokumentų dalies bei 
pirkimo dokumentų XI dalyje „Pirkimo sutarties sąlygos“ pateiktais reikalavimais.  
2.4. Reikalavimai prekės tiekimui:  
2.4.1. Tiekėjas turi užtikrinti nenutrūkstamą elektros energijos tiekimą 12 mėnesių po pirkimo 
sutarties įsigaliojimo. Tiekimo laikotarpis gali būti pratęstas 2 kartus po12 mėnesių. 
2.4.2. Už elektros energija  atsiskaitoma tiekėjo pasiūlytu vienos laiko zonos tarifu.  
 
 

III. TIEK ĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI 

3.1. Tiekėjas, pageidaujantis dalyvauti pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos 
reikalavimus ir pateikti reikalaujamą kvalifikaciją patvirtinančius nustatytus dokumentus: 
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1 lentelė 
Bendrieji tiek ėjų kvalifikacijos reikalavimai 

Eil.Nr..
Kvalifikacijos reikalavimai Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys 

dokumentai 
3.1.1. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, 

kuris yra juridinis  asmuo,  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 neišnykusio ar   
nepanaikinto teistumo,  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, arba dėl kitų valstybių tiekėjų  
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. 

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).išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų 
iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. 
Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo 
galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų 
pateikimo terminas, toks dokumentas yra 
priimtinas. Pateikiama skaitmeninė   
dokumento kopija. 
  

3.1.2. Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, 
restruktūrizuojamas, 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. 

1) Valstybės įmonės Registrų centro arba 
atitinkamos užsienio šalies institucijos 
išduotas dokumentas (originalas arba 
tinkamai patvirtinta kopija), 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 30 dienų iki 
pasiūlymų pateikimo termino.  
2) Tiekėjo deklaracija (šių pirkimo 
dokumentų 3 priedas), patvirtinanti, kad 
Tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos 
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sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, 
arba atitinkamos užsienio šalies institucijos 
išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad 
Tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos 
sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos 
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.  

3.1.3. Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, 
susijusius su mokesčių mokėjimu. 

Valstybinės mokesčių inspekcijos 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 
dokumentas (originalas arba tinkamai 
patvirtinta kopija) išduotas ne anksčiau, kaip 
30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino. 
Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo 
galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų 
pateikimo terminas, toks dokumentas yra 
priimtinas.  
Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija. 

3.1.4. 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 dokumentas (originalas arba 
tinkamai patvirtinta kopija) išduotas ne 
anksčiau, kaip 30 dienų iki pasiūlymų 
pateikimo termino. Jei dokumentas išduotas 
anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas 
ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, 
toks dokumentas yra priimtinas.  
Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija. 

3.1.5. 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 

Tiekėjo deklaracija (šių pirkimo 
dokumentų 3 priedas). 
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juridinis asmuo, yra paskirta ekonominė 
sankcija, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo 
paskirta ši sankcija įsiteisėjimo dienos, praėjo 
mažiau kaip trys metai 

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

1) 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 (originalas arba 
tinkamai patvirtinta kopija) ar priesaikos 
deklaracija, liudijanti tiekėjo teisę verstis 
atitinkama veikla; 
2) Valstybinės kainų ir energetikos 
kontrolės komisijos ar atitinkamos užsienio 
šalies institucijos išduotą nepriklausomo 
elektros energijos tiekėjo licenciją arba 
tinkamai patvirtinta jos kopija . 

 

 

2 lentelė. Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai 
 

Eil. 
Nr.  

Kvalifikaciniai reikalavimai  Kvalifikacinius reikalavimus įrodantys 
dokumentai  

3.1.7  

 

Tiekėjo paskutinių trejų finansinių metų arba 
per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos 
(jeigu Tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 
finansinius metus) vidutinė metinė grynojo 
pelno reikšmė turi būti teigiama.  

 

Paskutinių trejų finansinių metų arba per 
laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos 
(jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 
finansinius metus) pelno (nuostolio) 
ataskaitų su VMI žyma arba su VĮ 
Registrų centro žyma, kopijos arba šalies, 
kurioje registruotas Tiekėjas, atitinkami 
dokumentai.  

 

3.1.8  Tiekėjas per paskutinius 3 veiklos metus arba 
per laiką nuo jo įregistravimo dienos (jeigu 
tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei trejus metus) 
turi būti įvykdęs arba vykdo bent vieną 
elektros energijos pardavimo sutartį, kurios 
vertė ne mažesnė kaip 0,7 pasiūlymo vertės.  

 

Per paskutinius trejus metus arba nuo 
tiekėjo įregistravimo dienos (jei veiklą 
vykdė mažiau nei trejus metus) įvykdytų 
arba sėkmingai vykdomų sutarčių sąrašas, 
nurodant prekių gavėjus, jų kontaktinius 
telefonus, sutarčių pasirašymo ir 
įvykdymo datas, bendras sutarčių sumas.  
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*  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). 
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 antspaudu (jei 
turi). Perkančioji organizacija pasilieka sau teisę prašyti dokumentų originalų;  

3) užsienio valstybių Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai 
legalizuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 
1079 „Dėl dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo“ 
(Žin., 2006, Nr. 118-4477) ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų 
dokumentų legalizavimo panaikinimo (Žin., 1997, Nr. 68-1699).  
3.2. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie tiekėjai, kurių kvalifikaciniai 
duomenys atitinka šių pirkimo dokumentų 3.1 punkte 1 lentelėje „Bendrieji reikalavimai tiekėjų 
kvalifikacijai“ ir 2 lentelėje „Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo 
reikalavimai“ nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus.  
3.3. Vietoje lentelės 3.1.1, 3.1.2 ir 3.1.5 punktuose nurodytų dokumentų tiekėjas gali pateikti 
Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar kompetentingos užsienio 
institucijos, jei jos išduota pažyma patvirtina atitikimą aukščiau nustatytiems reikalavimams, 
išduotos pažymos kopiją.  
3.4. Jei dalyviai pateikia pasiūlymą jungtinės veiklos sutarties pagrindu, kiekvienas jungtinės 
veiklos partneris turi tenkinti 1 lentelėje nurodytus reikalavimus ir 2 lentelės 3.1.7 punkte nurodytą 
reikalavimą. 2 lentelės 3.1.8 punkte nurodytą kvalifikacijos reikalavimą turi tenkinti jungtinės 
veiklos sutarties šalys kartu (arba bent viena iš jų) ir kartu pateikti kvalifikacinius reikalavimus 
įrodančius dokumentus.  
3.5. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė 
melagingą informaciją, kurią perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis 
priemonėmis.  
3.6. Vietoje 2 lentelėje nurodytų kvalifikacinius reikalavimus pagrindžiančių dokumentų (-ų) 
užsienio valstybės dalyvis turi teisę pateikti prašymo LR aplinkos ministerijai išduoti Teisės 
pripažinimo pažymą kopiją kartu su patvirtinimu apie prašymo įregistravimą.  
3.7. Jeigu užsienio valstybės dalyvis negali pateikti 1 lentelės 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 bei 3.1.4 
punktuose nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje 
šalyje išduodami dokumentai neapima visų minėtuose punktuose keliamų klausimų, jie gali būti 
pakeisti priesaikos deklaracija, arba šalyse, kuriose ji netaikoma, oficialia tiekėjo deklaracija, kurią 
jis yra pateikęs kompetentingai teisinei arba administracinei institucijai, notarui arba 
kompetentingai profesinei ar prekybos organizacijai jo kilmės šalyje arba šalyje, iš kurios jis 
atvyko.  
3.8. Pateikiant atitinkamų dokumentų skaitmenines kopijas ir pasiūlymą pasirašant saugiu 
elektroniniu parašu yra deklaruojama, kad kopijos yra tikros. Perkančioji organizacija pasilieka sau 
teisę prašyti dokumentų originalų.   

IV. PASIŪLYM Ų RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS 

4.1. Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą su atitinkamų dokumentų skaitmeninėmis kopijomis, 
deklaruoja, kad kopijos yra tikros. Perkančioji organizacija pasilieka sau teisę prašyti dokumentų 
originalų. 
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4.2. Perkančioji organizacija reikalauja pasiūlymus teikti tik elektroninėmis priemonėmis 
naudojant CVP IS. Pasiūlymai teikiami popierinėje ar kitoje, neatitinkančioje CVP IS reikalavimų 
laikmenoje, jei tokie būtų pateikti, bus grąžinami neatplėšti tiekėjui (kurjeriui) ar grąžinami 
registruotu laišku ir nebus priimami ir vertinami. 
4.3. Perkančioji organizacija reikalauja, kad visi tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus įrodantys bei 
visi kiti pasiūlyme pateikiami dokumentai būtų pateikti elektroninėje formoje, t.y. tiesiogiai 
suformuoti elektroninėmis priemonėmis (pvz., tiekėjo deklaracija, įvykdytų sutarčių sąrašas, tiekėjo 
atitikimo minimaliems kvalifikacijos reikalavimams klausimynas) arba pateikiant skenuotus 
dokumentų originalus. Reikalaujami visi tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai 
elektroninėje formoje turi būti pateikiami prijungiant („prisegant“) juos prie atsakymų į tiekėjų 
kvalifikacijos klausimyno klausimus CVP IS. Dokumentai, patvirtinantys nurodytus prekių 
techninius parametrus, bei kiti pirkimo sąlygose nurodyti ar tiekėjo manymu būtini dokumentai 
pateikiami su pasiūlymu. 
4.4. Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba. Jeigu pateikiami 
užsienio kalbomis surašyti dokumentai ar jų kopijos, kartu turi būti pateiktas dokumentų vertimas į 
lietuvių kalbą, patvirtintas vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu. Pateikiamas skenuotas 
dokumentas elektroninėje formoje. 
4.5. Pasiūlymas privalo būti pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos 
Respublikos elektroninio parašo įstatymo nustatytus reikalavimus. 
4.6. Pasiūlymą sudaro tiekėjo pateiktų dokumentų elektroninėje formoje ir atsakymų CVP IS 
priemonėmis visuma: 
4.1.1. užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių konkurso sąlygų 1 priedą; 
4.1.2. užpildytas CVP IS priemonėmis atsakymų atitikimo konkurso sąlygose nurodytiems  
minimaliems kvalifikacijos reikalavimams klausimynas, prijungiant („prisegant“) tai 
pagrindžiančius dokumentus elektroninėje formoje; 
4.1.3. Tiekėjo sąžiningumo deklaracija (4 arba 5 priedai), parengta pagal Lietuvos Respublikos 
ūkio ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 4-706„Dėl tiekėjo sąžiningumo deklaracijos formų 
patvirtinimo“ patvirtintas formas (formos patalpintos Viešųjų pirkimų tarnybos tinklalapyje 
www.vpt.lt skilties „Teisinė informacija“ dalies „Dokumentų formos“ skyrelyje „Tiekėjo 
sąžiningumo deklaracijos forma“). Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, tiekėjo sąžiningumo 
deklaraciją užpildo ir pateikia kiekvienas ūkio subjektų grupės narys; 
4.1.4. Tiekėjo deklaracija, parengta elektroninėje formoje pagal šio konkurso sąlygų 3 priede 
pateiktą formą. Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, šią deklaraciją elektroninėje formoje 
užpildo ir pasiūlyme pateikia kiekvienas ūkio subjektų grupės narys; 
4.1.5. Jungtinės veiklos sutartis arba tinkamai patvirtinta jos kopija elektroninėje formoje (jeigu 
taikoma); 
4.1.6. Įgaliojimas pasirašyti pasiūlymą konkursui ir jo priedus (jei pasiūlymą pasirašo ne Tiekėjo 
įmonės vadovas) elektroninėje formoje; 
4.2. 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. 
4.3. Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą nurodytą prekių apimtį. 
4.4. Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų 
pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti. 
4.5. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2013 m. gruodžio 12d. 10 val. 00 min. (Lietuvos 
Respublikos laiku) CVP IS priemonėmis. 
4.6. Tiekėjai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali 
(tokią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų 
aspektai). Perkančioji organizacija, viešojo pirkimo komisija (toliau vadinama – Komisija), jos 
nariai ar ekspertai ir kiti asmenys negali atskleisti tiekėjo pateiktos informacijos, kurią tiekėjas 
nurodė kaip konfidencialią. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos 
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įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios 
informacijos, laikoma, kad tokios tiekėjo pasiūlyme nėra. 
4.7. Pasiūlymuose nurodoma paslaugų kaina pateikiama litais. Apskaičiuojant kainą, turi būti 
atsižvelgta į šių konkurso sąlygų 2 priede nurodytą techninę specifikaciją ir pan. Į pasiūlymo kainą 
turi būti įskaityti visi mokesčiai (taip pat PVM) ir visos tiekėjo išlaidos. 
4.8. Pasiūlymas galioja jame tiekėjo nurodytą laiką. Pasiūlymas turi galioti visą pasiūlymo 
galiojimo laikotarpį, t.y. ne trumpiau kaip 90 dienų nuo paskutinės konkurso pasiūlymo pateikimo 
termino dienos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja 
tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose. 
4.9. Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, perkančioji organizacija turi teisę prašyti CVP IS 
priemonėmis, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas CVP IS 
priemonėmis tokį prašymą gali atmesti. 
4.10. Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą. Apie naują 
pasiūlymų pateikimo terminą perkančioji organizacija praneša raštu visiems tiekėjams, gavusiems 
atviro konkurso sąlygas, bei paskelbia Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, „Valstybės žinių” 
priede „Informaciniai pranešimai” ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. 
4.11. Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo 
pasiūlymą CVP IS priemonėmis. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, 
pripažįstamas galiojančiu, jeigu perkančioji organizacija jį gauna pateiktą CVP IS priemonėmis iki 
pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. 

 

V. PASIŪLYM Ų GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS 

5.1. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo perkančioji organizacija nereikalauja. 
 
 

VI. PIRKIMO DOKUMENT Ų PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS 

6.1. Konkurso sąlygos gali būti paaiškinamos, patikslinamos tiekėjų iniciatyva, jiems raštu 
kreipiantis į Perkančiąją organizaciją, pateikiant savo įstaigos vadovo ar įgalioto asmens pasirašytą 
ir registruotą raštą. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija CVP IS susirašinėjimo priemonėmis. 
Prašymai paaiškinti pirkimo dokumentus gali būti pateikiami perkančiajai organizacijai ne vėliau 
kaip likus 4 dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Tiekėjai turėtų būti aktyvūs ir 
pateikti klausimus ar paprašyti paaiškinti pirkimo dokumentus iš karto juos išanalizavę, 
atsižvelgdami į tai, kad, pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, pasiūlymo turinio keisti nebus 
galima.  
6.2. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva 
paaiškinti, patikslinti pirkimo dokumentus.  
6.3. Atsakydama į kiekvieną tiekėjo raštu pateiktą prašymą paaiškinti pirkimo dokumentus, jeigu 
jis buvo pateiktas nepasibaigus šių pirkimo dokumentų nurodytam terminui, arba aiškindama, 
tikslindama pirkimo dokumentus savo iniciatyva, perkančioji organizacija turi pirkimo dokumentų 
paaiškinimus (patikslinimus) paskelbti CVP IS ir CVP IS priemonėmis išsiųsti visiems tiekėjams ne 
vėliau kaip likus 3 dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą tiekėjo 
prašymą paaiškinti pirkimo dokumentus perkančioji organizacija 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 pirkimo dokumentus, bet nenurodo, 
kuris tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti pirkimo dokumentus. 
6.4. Perkančioji organizacija, paaiškindama ar patikslindama pirkimo dokumentus, užtikrina 
tiekėjų anonimiškumą, t. y. užtikrina, kad tiekėjas nesužinotų kitų tiekėjų, dalyvaujančių pirkimo 
procedūrose, pavadinimų ir kitų rekvizitų. 



 9

6.5. Perkančioji organizacija nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų 
paaiškinimų. 
6.6. Bet kokia informacija, pirkimo dokumentų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios 
organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas su šių pirkimo dokumentų 1.7. punkte 
nurodytais asmenimis.  
 
 

VII. VOK Ų SU PASIŪLYMAIS ATPL ĖŠIMO PROCEDŪROS 

7.1. Pradinis susipažinimas su tiekėjų pasiūlymais, gautais CVP IS priemonėmis prilyginamas 
vokų atplėšimui. Vokai su pasiūlymais bus atplėšiami Komisijos posėdyje 2013 m. gruodžio 12d. 
10 val. 00 min. Panevėžio Vytauto  Mikalausko  menų  mokyklos direktoriaus kabinete adresu: 
Nemuno g. 8,  Panevėžys, LT-35255. Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje turi teisę 
dalyvauti visi pasiūlymus pateikę tiekėjai arba jų įgalioti atstovai, taip pat viešuosius pirkimus 
kontroliuojančių institucijų atstovai. Tiekėjo atstovas, atvykdamas dalyvauti vokų atplėšimo 
procedūroje, prieš posėdžio pradžią Komisijai turi pateikti dokumentą, patvirtinantį jo teisę 
atstovauti tiekėjo interesus vokų atplėšimo procedūros metu. Vokai atplėšiami ir tuo atveju, jei į 
vokų atplėšimo posėdį neatvyksta pasiūlymus pateikę tiekėjai arba jų įgalioti atstovai. 
7.2. Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje dalyvaujantiems tiekėjams ar jų įgaliotiems 
atstovams skelbiamas pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas, pasiūlyme nurodyta kaina ir 
pranešama, ar yra pateiktas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas, ar pasiūlymas pateiktas 
perkančiosios organizacijos nurodytomis elektroninėmis priemonėmis. Ši informacija pateikiama ir 
posėdyje nedalyvavusiems, tačiau pageidavimą gauti informaciją CVP IS susirašinėjimo 
priemonėmis pareiškusiems, pasiūlymą pateikusiems tiekėjams. 
7.3. Kiekvienas vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje dalyvaujantis tiekėjas ar jo įgaliotas 
atstovas turi teisę asmeniškai susipažinti su viešai perskaityta informacija, tačiau supažindindama su 
šia informacija perkančioji organizacija negali atskleisti tiekėjo pasiūlyme esančios konfidencialios 
informacijos. 
7.4. Tolesnes pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, 
tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant. 

 
 

VIII. PASI ŪLYM Ų NAGRINĖJIMAS IR PASI ŪLYM Ų ATMETIMO PRIEŽASTYS 

8.1. Komisija tikrina tiekėjų pasiūlymuose pateiktų kvalifikacijos duomenų atitiktį pirkimo 
dokumentuose nustatytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams. Jeigu Komisija nustato, kad 
tiekėjo pateikti kvalifikacijos duomenys yra neišsamūs arba netikslūs, ji privalo raštu prašyti tiekėjo 
juos papildyti arba paaiškinti per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą. Jeigu perkančiosios 
organizacijos prašymu tiekėjas nepatikslino pateiktų netikslių ir neišsamių duomenų apie savo 
kvalifikaciją, perkančioji organizacija atmeta tokį pasiūlymą. 
8.2. Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio tiekėjo minimalių 
kvalifikacijos duomenų atitikties pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams ir kiekvienam 
iš jų nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu praneša apie šio patikrinimo rezultatus, 
pagrįsdama priimtus sprendimus. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie tiekėjai, 
kurių kvalifikacijos duomenys atitinka perkančiosios organizacijos keliamus reikalavimus. 
8.3. Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai raštu paprašius, tiekėjai privalo per 
Komisijos nurodytą terminą pateikti raštu papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės. 
8.4. 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. 
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Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos 
sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis. 
8.5. 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.  
8.6. Tiekėjo pateiktų kvalifikacijos duomenų patikslinimai, pasiūlymo turinio paaiškinimai, 
pasiūlyme nurodytų aritmetinių klaidų pataisymai, neįprastai mažos kainos pagrindimo dokumentai 
yra pateikiami tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis. 
8.7.  Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu: 
8.7.1. tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų; 
8.7.2. tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir, 
perkančiajai organizacijai prašant, nepatikslino jų; 
8.7.3. tiekėjas nepateikė pirkimo dokumentų 4.6.3 punkte nurodytos tiekėjo sąžiningumo 
deklaracijos; 
8.7.4. pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų; 
8.7.5. tiekėjas per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) 
nepaaiškino pasiūlymo; 
8.7.6. visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per didelės, 
perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos; 
8.7.7. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Komisijos prašymu nepateikė raštiško 
kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos;. jei tiekėjas 
pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjekto grupės narys ir subtiekėjas (subteikėjas) 
dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus.  

 
 

IX. PASIŪLYM Ų VERTINIMAS 

9.1. Neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų. Laimėjusiu bus 
pripažintas tas pasiūlymas, kurio pasiūlymo kaina bus mažiausia. 

 
 

X. PASIŪLYM Ų EILĖ IR SPRENDIMAS DĖL PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMO 

10.1. 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, kuris CVP IS 
priemonėmis pateiktas anksčiausiai. Tuo atveju, jeigu pasiūlymas pateiktas CVP IS priemonėmis, o 
pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas yra pateikiamas voke, tai pirmesnis įrašomas tas 
pasiūlymas, kuris visas (paskutinė jo dalis) pateiktas anksčiausiai. 
10.2. Laimėjusiu pasiūlymas pripažįstamas Viešųjų pirkimų įstatymo bei šių konkurso sąlygų 
nustatyta tvarka. Perkančioji organizacija, priėmusi sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo, apie šį 
sprendimą nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, praneša kiekvienam pasiūlymą 
pateikusiam tiekėjui CVP IS susirašinėjimo priemonėmis. Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik 
vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo 
atmestas pagal šių konkurso sąlygų nuostatas. Tiekėjams, kurių pasiūlymai neįrašyti į šią eilę, kartu 
su pranešimu apie pasiūlymų eilę pranešama ir apie jų pasiūlymų atmetimo priežastis. Jei bus 
nuspręsta nesudaryti pirkimo sutarties, minėtame pranešime nurodomos tokio sprendimo priežastys. 
10.3. Konkursą laimėjęs tiekėjas privalo pasirašyti pirkimo sutartį per perkančiosios organizacijos 
nurodytą terminą. Pirkimo sutarčiai pasirašyti laikas gali būti nustatomas atskiru pranešimu CVP IS 
susirašinėjimo priemonėmis arba nurodomas pranešime apie laimėjusį pasiūlymą. 
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10.4. Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, pranešimu CVP IS susirašinėjimo 
priemonėmis atsisako sudaryti pirkimo sutartį, iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo 
sutarties, nepateikia konkurso sąlygose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo arba jei 
tiekėjo pateikta Tiekėjo sąžiningumo deklaracija yra melaginga, arba atsisako pirkimo sutartį 
sudaryti 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. 

 
 

XI. PIRKIMO SUTARTIES S ĄLYGOS 

11.1. Pirkimo sutartis negali būti sudaroma, kol nesibaigė Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyti 
tiekėjų pretenzijų pateikimo ir ieškinio pareiškimo terminai, išskyrus atvejus, kai pasiūlymą pateikia 
tik vienas tiekėjas. 
11.2. Tiekėjas sutarties įvykdymą privalo užtikrinti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 
nustatytomis prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonėmis – banko garantija arba draudimo 
kompanijos laidavimu raštu. Laidavimo ar garantijos suma turi būti ne mažesnė kaip 5 % visos 
pirkimo sutarties kainos. 
11.3. Pirkimo sutarties įvykdymo laidavimas arba garantija turi būti pateikti perkančiajai 
organizacijai ne vėliau kaip 5 darbo dienos po sutarties pasirašymo. 
11.4. Pirkimo sutarties įvykdymo laidavimą arba garantiją patvirtinantis raštas, tiekėjui 
paprašius, grąžinamas po  pirkimo sutarties sąlygų įvykdymo.        
11.5.    Pirkimo sutarties vykdymo metu Perkančioji organizacija ir tiekėjas vadovaujasi 
Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymu (Žin., 2000, Nr. 66-1984; 2002, Nr. 56-2224; 
2004, Nr. 107-3964; 2012, Nr. 17-752), Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 
11 d. įsakymu Nr. 1-38 „Dėl elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 
2010, Nr. 20-957) ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais. 
11.6. Sudaroma sutartis turi atitikti laimėjusio tiekėjo pasiūlymą ir šio konkurso sąlygas. 
Sudarant sutartį negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kaina ir konkurso sąlygose bei 
tiekėjo pasiūlyme nustatytos pirkimo sąlygos. Tiekėjas atsako už visus pagal pirkimo sutartį 
prisiimtus įsipareigojimus, nepaisant to, ar jiems vykdyti bus pasitelkiami tretieji asmenys. 
11.7. Pirkimo sutartyje nurodomas pirkimo objekto įkainis yra fiksuotas visą sutarties vykdymo 
laikotarpį ir nepriklauso nuo suvartoto elektros energijos kiekio. Įkainis perskaičiuojamas: 
11.7.1. kai teisės aktais pakeičiamas taikomas pridėtinės vertės mokestis sutartyje nurodytam 
pirkimo objektui. Jis perskaičiuojamas tokiu pat santykiu, kokiu pasikeičia pridėtinės vertės 
mokestis. Perskaičiavimas įforminamas protokolu arba papildomu susitarimu, kuris tampa 
neatsiejama sutarties dalimi. Perskaičiuotas įkainis taikomas už tas prekes, už kurias PVM sąskaita-
faktūra išrašoma galiojant naujam pridėtinės vertės mokesčiui.  
11.7.2.  keičiant akcizo ar viešuosius interesus atitinkančios paslaugos (VIAP) mokesčio dydį, 
priimtų šios Sutarties galiojimo metu. Tokiu atveju, Sutarties kaina pasikeičia tiek, kiek pasikeičia 
mokestis. Kainos pakeitimas įforminamas priedu prie sutarties, kurį pasirašo Perkančioji 
organizacija ir Tiekėjas. Perskaičiuota Sutarties kaina galioja nuo teisės akto keičiančio atitinkamo 
mokesčio dydį įsigaliojimo dienos.                                                                                                                                       
11.8. Už faktiškai suvartotą elektros energijos kiekį pagal apskaitos prietaisų rodmenis 
kiekvieną mėnesį Perkančioji organizacija atsiskaito per 30 dienų nuo PVM sąskaitos faktūros 
gavimo dienos.                                                             
11.9. Sutartis įsigalioja nuo 2014m vasario 1dienos ir galioja vienerius metus. Galimi du 
sutarties pratęsimai. Kiekvieno pratęsimo terminas yra vieneri metai. Sutarties pratęsimas 
įforminamas rašytiniu priedu prie sutarties, pasirašytu Perkančiosios organizacijos ir Tiekėjo. 
11.10. Pirkimo sutartis gali būti nutraukta: 
11.10.1. abiejų šalių rašytiniu susitarimu; 
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11.10.2. sutartis gali būti vienašališkai nutraukta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.721 
straipsnyje nustatyta tvarka; 
11.10.3. kai paslaugų gavėjas atsisako visų pagal šią sutartį teikiamų paslaugų prieš tai informavęs 
paslaugų teikėją raštu prieš 20 kalendorinių dienų. 
11.11. Sutartyje numatytos netesybos: 
11.11.1. perkančiajai organizacijai sutartyje nustatytais terminais ir tvarka neatlikus apmokėjimo, 
tiekėjui pareikalavus, Perkančioji organizacija privalo sumokėti 0,02 procento dydžio delspinigius 
nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną; 
11.11.2. jei tiekėjas dėl savo kaltės nepatiekia elektros energijos sutartyje nustatyta tvarka ir 
terminais, perkančioji organizacija turi teisę be oficialaus įspėjimo, pradėti skaičiuoti 0,02 dydžio 
delspinigius nuo laiku nepatiektos elektros energijos kainos už kiekvieną uždelstą dieną. 
11.12. Visi sutarties šalių tarpusavio ginčai dėl sutarties aiškinimo ir vykdymo sprendžiami 
derybų būdu. Kilus ginčui, sutarties šalys raštu išdėsto savo nuomonę kitai sutarties šaliai ir pasiūlo 
ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, sutarties šalis privalo į jį atsakyti per 5 
kalendorines dienas nuo pasiūlymo ginčą spręsti derybomis gavimo dienos. Ginčas turi būti 
išspręstas per ne ilgesnį nei 10 kalendorinių dienų terminą nuo pirmojo pasiūlymo ginčą spręsti 
derybomis gavimo dienos. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta, visi ginčai, kylantys dėl 
sutarties ar su ja susiję, sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 
11.13. Pirkimo sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, 
išskyrus Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytus atvejus.  
 
 

XII. PRETENZIJ Ų IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA 

12.1. Ginčai tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo nagrinėjami Viešųjų pirkimų įstatymo 
V skyriuje nustatyta tvarka. 
 
 

______________________________ 
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Atviro  
konkurso sąlygų 
1 priedas 

 
 

(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) 
 
 

PASIŪLYMAS 
DĖL ELEKTROS ENERGIJOS PIRKIMO 

 
____________ Nr.______ 

(Data) 
_____________ 
(Sudarymo 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) Atviro konkurso skelbime, paskelbtame „Valstybės žinių“ internetiniame puslapyje 

www.valstybes-zinios.lt, „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“, Centrinėje viešųjų 
pirkimų informacinėje sistemoje; 

2) Atviro konkurso sąlygose; 
3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose). 
Mes siūlome šias prekes bei patvirtiname, kad siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo 

dokumentuose nurodytus reikalavimus: 
 

Eil
. 

Nr. 

Pavadinimas Mato 
vnt.  

Preliminarus 
kiekis per 36 

mėnesius 

Vieneto 
kaina, 

Lt 
 (be 

PVM) 

Vieneto 
kaina, 

Lt 
 (su 

PVM) 

Suma, Lt  
(be PVM) 

Suma, Lt  
(su PVM) 

1 2 3 4 5 6 7 = (4) x (5) 8 = (4) x (6) 

1. Preliminarus 
elektros energijos 
kiekis  

kWh 866700     

 
Bendra pasiūlymo kaina be PVM:  

PVM dydis:  
Bendra pasiūlymo kaina su PVM:  
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*PASTABA. Nurodyti perkamos prekės kiekiai yra preliminarūs ir priklausomai nuo Perkančiosios 
organizacijos vartojimo kiekiai gali keistis. Apmokėjimas bus vykdomas pagal faktą priklausomai 
nuo pateiktos ir suvartotos prekės kiekio. 

 
Bendra pasiūlymo kaina Lt su PVM – _________________________________ (suma žodžiais). 
Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro _____________ Lt. 

 
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: 

 
Eil.
Nr. 

Pateiktų dokumentų pavadinimas Dokumento puslapių 
skaičius 

   
   
   

Pasiūlymas galioja iki (įrašyti datą)...................................................................................... 
 
Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subtiekėjus: 
 

Eil. 
Nr. 

Subtiekėju pavadinimas 

  
(pildyti, jeigu sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai). 
 
 
 
 

      
(Tiekėjo arba jo įgalioto 
asmens pareigų pavadinimas) 

 (Parašas)   (Vardas ir pavardė)   
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Priedas Nr.2 

TECHNINĖ UŽDUOTIS 

Lentelė Nr.1 

PRELIMINARUS PLANUOJAMAS ELEKTROS ENERGIJOS SUVARTOJIMAS 2014 METAIS 

 

Eil.  
Nr. 

Pavadinimas 
  

Adresas 
  

Leist.galia 
kW 

Planuoja
ma 

2014m. 
 kWh 

1 Panevėžio Vytauto Mikalausko menų 
mokykla.  

Nemuno g.8 80 108000 

2 
Panevėžio Vytauto Mikalausko menų 

mokyklos bendrabutis 
 

Nemuno g.10 80 180500 

3 
Panevėžio Vytauto Mikalausko menų 

mokyklos bendrabutis 
 

Nemuno 
g.10-1 

3 400 

                                                                                             Viso:  288900 
 

Sąlygos elektros energijos pirkimui: 
1. Pirkimo objektas- elektros energija. 
2. Preliminarus  elektros energijos kiekis 2014 metams, skaitant nuo metų pradžios 288900 kwh. 
3. Galimi planuojamų dydžių ir faktinio suvartojimo nesutapimai iki 30%. 
4. Tiekiamos elektros energijos kokybė ir kiti parametrai turi atitikti galiojančius Lietuvos 
Respublikos ir Europos sąjungos standartus ir kitų galiojančių teisinių aktų reikalavimus. 
5. Elektros energijos balansavimo paslaugą atlieka tiekėjas. 
6. Ne mažiau kaip 10 % tiekiamos elektros energijos turėtu būti pagaminta iš atsinaujinančių 
energijos išteklių ir (arba) didelio naudingumo bendros šilumos ir elektros energijos gamybos būdu. 
7. Sunaudotos elektros energijos kiekis nustatomas pagal objekte įrengtų elektros energijos 
apskaitos prietaisų rodmenis(bendrabutyje) ir  pagal automatizuotos rodmenų nuskaitymo sistemos 
duomenis (mokykloje). 
8. Elektros energijos suvartojimo kiekis per mėnesį turi būti apskaitomas vieną kartą. 
9. Perkama elektros energija bus vartojama perkančiosios organizacijos objektuose  kurie prijungti 
prie AB „LESTO“ skirstomųjų tinklų esančių Nemuno g.8,10, Panevėžys
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PANEVĖŽIO  VYTAUTO  MIKALAUSKO  MENŲ MOKYKLOS 
ELEKTROS ENERGIJOS SUNAUDOJIMAS 2012 metais 

Adresas Mėnesiai 

viso: Rodmenys Sausis Vasaris Kovas Balandis Gegužė Birželis Liepa Rugpjūtis Rugsėjis Spalis Lapkritis Gruodis 
Mokykla,    
Nemuno g.8 T2 12602 9508 12280 8289 8643 4816 1429 2044 9411 12011 14576 11463 107072 
Bendrabutis,  
Nemuno g.10 T2 25724 28448 17816 14691 6769 5686 4652 5041 8540 18982 18669 25657 180575 
Butas,        
Nemuno g.  
10-1 T2 19 45 26 68 10 40 5 15 25 29 16 23 321 
 Iš viso T2 288068 
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Priedas Nr.3 

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)) 

TIEK ĖJO 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) ______________________________________________________________ 
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas) 

atliekamame _________________________________________________________________ 
(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris, pirkimo būdas) 

___________________________________________________________________________ , 
skelbtame ___________________________________________________________________________ , 

(Leidinio pavadinimas, kuriame paskelbtas skelbimas apie pirkimą, data ir numeris) 
 

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 (profesinės etikos pažeidimo 
arba konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimo), kai nuo tiekėjo 
pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai arba 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. 

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*)   (Vardas ir pavardė*)    

 
*Pastaba. Jeigu perkančioji organizacija pirkimą atlieka CVP IS priemonėmis, šis dokumentas teikiamas 

pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Tais atvejais, kai pirkimo dokumentuose nustatyta, kad visas pasiūlymas 
pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma. 
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Priedas Nr.4 

PATVIRTINTA 
Lietuvos Respublikos ūkio ministro 

2011 m. rugsėjo 30 d. 
įsakymu Nr. 4-706 

 
 

      
(Tiekėjo pavadinimas) 

 
TIEK ĖJO (JURIDINIO ASMENS, KITOS ORGANIZACIJOS AR JO (JO S) 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 (Žin., 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)  (Vardas, pavardė) 
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Priedas Nr.5 
 

PATVIRTINTA 
Lietuvos Respublikos ūkio ministro  

2011 m. rugsėjo 30 d. 
įsakymu Nr. 4-706 

 
 

      
(Tiekėjo vardas, pavardė) 

 
TIEK ĖJO (FIZINIO ASMENS) SĄŽININGUMO DEKLARACIJA  

 
 

      
(Data) 

 
      
(Vieta) 

 
             Aš,       , 

(tiekėjo vardas, pavardė) 
dalyvaujantis perkančiosios organizacijos atliekamame viešajame pirkime, tvirtinu, kad: 

1. nedaviau ir neketinu duoti perkančiosios organizacijos Viešojo pirkimo komisijos 
nariams, ekspertams, perkančiosios organizacijos (įgaliotosios organizacijos) vadovams, valstybės 
tarnautojams (darbuotojams) ar kitų tiekėjų atstovams pinigų, dovanų, nesuteikiau ir neketinu 
suteikti jokių paslaugų ar kitokio atlygio už sudarytas ar nesudarytas sąlygas, susijusias su 
palankiais veiksmais laimėti viešąjį pirkimą; 

2. nedalyvauju 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 (Žin., 2011, 
Nr. 85-4135) 6 straipsnyje nurodytus principus; 

3. šiame viešajame pirkime veikiu nepriklausomai ir jeigu vienas ar keli ūkio subjektai, su 
kuriais esu 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 konkurentais; 

4. perkančiosios organizacijos prašymu per jos nustatytą terminą pateiksiu ūkio subjektų, su 
kuriais esu susijęs Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 12 dalyje nustatytais 
būdais, sąrašą. 

Man žinoma, kad jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, aš atsakysiu įstatymų 
nustatyta tvarka.  

 
 

         
 (Parašas)  (Vardas, pavardė) 
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Atviro konkurso sąlygų  
priedas Nr.6 

 
P R O J E K T A S 

PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS Nr.  
(ELEKTROS ENERGIJOS) 

 
Panevėžio Vytauto Mikalausko menų mokykla: Nemuno g. 8, LT-35255 Panevėžys, įmonės 
kodas 300594538, atstovaujamas direktorės Emilijos Kriščiūnaitės, veikiančio pagal mokyklos 
nuostatus (toliau vadinama – Pirk ėjas) iš vienos pusės, ir  
(--------------------), įmonės kodas (----------------), atstovaujama (-----------------) (toliau vadinama – 
Pardavėjas), iš kitos pusės,  
kartu vadinamos Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaujantis supaprastinto atviro 
konkurso „Elektros energija“, pirkimo Nr. ___, įvykusio 2013 m. gruodžio mėn.12d. Panevėžio 
Vytauto Mikalausko menų  mokykloje rezultatais, sudarė šią elektros energijos pirkimo – 
pardavimo sutartį (toliau vadinama - Sutartis):  
 
 

I. BENDROSIOS SĄLYGOS 
 

1. Šia sutartimi Pardavėjas įsipareigoja parduoti (tiekti) elektros energiją (toliau – prekė) Pirkėjui 
šioje sutartyje nustatyta tvarka, o Pirkėjas įsipareigoja ją pirkti (vartoti) šioje Sutartyje aptartomis 
sąlygomis, ir vartoti šios Sutarties 2 punkte nurodytuose objektuose.  
2. Prekės tiekimo vietos nurodytos pirkimo sąlygų 1 priede „Techninė užduotis”.  
3. Orientacinis planuojamas įsigyti prekės kiekis ir reikalavimai nurodyti pirkimo sąlygų priede 
Nr.2 „Techninė užduotis” (galimi planuojamų dydžių ir faktinio suvartojimo nesutapimai iki 30%).  
 
 

II. ŠALI Ų TEISĖS IR PAREIGOS 
 

4. Pardavėjas įsipareigoja:  
4.1. parduoti Pirkėjui sutartyje numatytą energijos kiekį laikydamasi šalių suderinto energijos 
tiekimo režimo. Patiektos ir sunaudotos energijos kiekis nustatomas pagal apskaitos prietaisų 
rodmenis; 
4.2. užtikrinti tiekiamos elektros energijos kokybę, kuri turi atitikti šios Sutarties bei galiojančių 
Lietuvos Respublikos standartų reikalavimus. Jeigu Pardavėjas pažeidžia energijos kokybės 
reikalavimus, Pirkėjas turi teisę nemokėti už tokią elektros energiją;  
4.3. nedelsdamas raštu arba telefonu informuoti Pirkėją apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo 
ar gali sutrukdyti Pardavėjui tinkamai vykdyti sutartinius įsipareigojimus;  
4.4. kartu su pateikiama sąskaita-faktūra raštu pateikti Pirkėjui išsamią patiektos Elektros energijos 
tiekimo ataskaitą;  
4.5. laikytis visų Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų ir 
užtikrinti, kad jo darbuotojai jų laikytųsi. Pardavėjas garantuoja Pirkėjui ar trečiajai šaliai nuostolių 
atlyginimą, jei Pardavėjas ar jo darbuotojai nesilaikytų įstatymų, teisės aktų reikalavimų ir dėl to 
nutrūktų elektros energijos tiekimas, taip pat jeigu būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti 
procesiniai veiksmai;  
4.6. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos 
Respublikos teisės aktuose. 
5. Pardavėjas turi teises numatytas Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose.  
6. Pirkėjas įsipareigoja:  
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6.1. Pardavėjui sudaryti visas sąlygas, suteikti informaciją ar dokumentus, būtinas elektros 
energijai teikti;  
6.2. neviršyti Sutarties 1 punkte nurodytuose objektuose leistinosios naudoti galios bei sutartyje 
nustatytų elektros vartojimo režimų;  
6.3. užrašyti elektros apskaitos prietaisų rodmenis kiekvieno mėnesio ____dieną. Užpildyti 
pateiktos formos apskaitos prietaisų rodmenų pažymą (formą pateikia Pardavėjas) ir ne vėliau kaip 
kitą darbo dieną pateikti Pardavėjui elektroninėmis priemonėmis; 
6.4. stebėti Pardavėjo elektros įrenginių, esančių Pirkėjo patalpose, būklę, užtikrinti elektros 
apskaitos prietaisų, kitų apskaitai naudojamų elektros įrenginių, pakabintų plombų saugumą bei 
priežiūrą ir nekeisti elektros apskaitos prietaisų prijungimo schemos. Nedelsdamas pranešti 
Pardavėjui apie elektros tiekimo sutrikimus, pastebėtus Pardavėjo elektros įrenginių, elektros 
apskaitos prietaisų gedimus, apskaitos prietaisų ir kitų įrenginių plombų pažeidimus;  
6.5. atsiskaityti sutartimi nustatytais įkainiais už suvartotą elektros energiją pagal sutarties sąlygas;  
7. Pirkėjas turi teises, numatytas Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose.  
8. Šalys įsipareigoja vadovautis šia Sutartimi, Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu (Žin., 
2000, Nr. 74-2262), Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymu (Žin., 2000, Nr. 66-1984; 
2002, Nr. 56-2224; 2004, Nr. 107-3964; 2012, Nr. 17-752), Lietuvos Respublikos energetikos 
ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 1-38 „Dėl elektros energijos tiekimo ir naudojimo 
taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 20-957) ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.  
 
 

III. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA 
 
9. Prekės vnt. (1 kWh) kaina be PVM Lt – (---). PVM Lt – (-------). Vnt. kaina  
su PVM Lt – (-------).  
10. Į prekės kainą įskaityti visi mokesčiai ir visos Pardavėjo išlaidos.  
11. Sutarties galiojimo laikotarpiu sutarties įkainiai gali būti perskaičiuojami esant šioms 
aplinkybėms:  
11.1. keičiantis patvirtintai Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos elektros energijos 
pagaminimui, perdavimui ir skirstymui nustatytai 1 kWh kainai bei kitų galiojančių norminių teisės 
aktų nustatytai tvarkai, kurie turi tiesioginės įtakos perkamo objekto kainai. Perskaičiuotas sutarties 
objekto kainas pirkimo sutarties šalys įformina pasirašydamos protokolą, kuriame turi būti nustatyta 
ir perskaičiuotų įkainių įsigaliojimo data;  
11.2. keičiantis pridėtinės vertės mokesčiui: Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu pasikeitus PVM 
tarifui, sutarties įkainiai perskaičiuojami. Perskaičiuotas įkainis taikomas elektros energijai, kuri bus 
suvartota po įstatymo, keičiančio mokesčio dydį, įsigaliojimo, jeigu tame įstatyme nenumatyta 
kitaip. Perskaičiuoti sutarties įkainiai įforminami sutarties šalių pasirašytu protokolu, kuris yra 
neatsiejama sutarties dalis. Pasikeitus PVM tarifo dydžiui, paslaugos įkainiai keičiami (mažinami ar 
didinami) tiek procentų, kiek padidėja ar sumažėja PVM tarifo dydis.  
12. Esant 11.1. ir 11.2 punktuose nurodytoms sąlygoms, suinteresuota šalis raštu kreipiasi į kitą 
šalį dėl šios sutarties sąlygų keitimo. Susitarimas padidinti ar sumažinti sutarties įkainius įsigalioja 
surašius jį raštu ir patvirtinus abiejų šalių parašais.  
13. Pardavėjas iki einamo mėnesio 10 d. pateikia PVM sąskaitą -faktūrą už faktiškai  
sunaudotą elektros energijos kiekį pagal apskaitos prietaisų rodmenis per praėjusį mėnesį. Pirkėjas 
atsiskaito už elektros energiją  per 30 dienų nuo pateiktos PVM sąskaitos-faktūros dienos. PVM 
sąskaitos-faktūros išrašomos: Panevėžio Vytauto Mikalausko menų mokyklai Nemuno g. 8, LT-
35255 Panevėžys , įmonės kodas 300594638, PVM sąskaitoje-faktūroje atskirai nurodant, kiek 
elektros energijos buvo sunaudota kiekvienoje tiekimo vietoje. Elektros energijos skaitiklių 
rodmenys fiksuojami kiekvieno mėnesio 26-28 dienomis.  
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IV. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS 
 
14. Sutarties įvykdymą privalo užtikrinti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytomis 
prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonėmis – banko garantija arba draudimo kompanijos 
laidavimu raštu. Laidavimo ar garantijos suma turi būti ne mažesnė kaip 5 % visos pirkimo sutarties 
kainos. 
 
 

V. ŠALIŲ ATSAKOMYB Ė IR GINČŲ SPRENDIMO TVARKA 
 
15. Sutartyje numatytos netesybos: 
15.1. Perkančiajai organizacijai sutartyje nustatytais terminais ir tvarka neatlikus apmokėjimo, 
tiekėjui pareikalavus, Perkančioji organizacija privalo sumokėti 0,02 procento dydžio delspinigius 
nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną; 
15.2. jei tiekėjas dėl savo kaltės nepatiekia elektros energijos sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, 
perkančioji organizacija turi teisę be oficialaus įspėjimo, pradėti skaičiuoti 0,02 dydžio delspinigius 
nuo laiku nepatiektos elektros energijos kainos už kiekvieną uždelstą dieną. 
16. Už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą šalys atsako Lietuvos 
Respublikos įstatymų ir Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių nustatyta tvarka.  
17. Iš sutarties kylantys ginčai sprendžiami derybų keliu. Jei derybų keliu ginčų išspręsti 
nepavyksta, jie bus nagrinėjami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.  
 
 

VI. SUTARTIES GALIOJIMAS 
 
18. Sutartis įsigalioja, kai sutartį pasirašo abi šalys.  
19. Sutartis galioja 12 (dvylika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Galimi du sutarties 
pratęsimai. Kiekvieno pratęsimo terminas yra vieneri metai. Sutarties pratęsimas įforminamas 
rašytiniu priedu prie sutarties, pasirašytu Perkančiosios organizacijos ir Tiekėjo. 
20. Sutartis gali būti nutraukiama:  
20.1. šalių susitarimu;  
20.2. Sutarties šalis turi teisę nutraukti sutartį prieš terminą, jei kita Sutarties šalis nevykdo ar 
netinkamai vykdo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus. Tokiu atveju nukentėjusioji šalis privalo 
pareikšti pretenziją dėl sutarties įsipareigojimų nevykdymo. Kaltoji šalis per 10 kalendorinių dienų 
nuo pretenzijos gavimo dienos privalo sutarties pažeidimą pašalinti. Jeigu kaltoji šalis per nurodytą 
terminą nepašalina sutarties pažeidimo, nukentėjusioji šalis turi teisę nutraukti sutartį apie tai prieš 
30 dienų raštu pranešusi kaltajai šaliai; 
20.3. vienašališkai bet kurios Šalies iniciatyva, įspėjus kitą Šalį raštu prieš 90 (devyniasdešimt) 
kalendorinių dienų iki numatomos Sutarties nutraukimo dienos.  
21. Nutraukus Sutartį pagal Sutarties 20.2. punktą, kaltoji šalis per 30 dienų nuo raštiško 
pareikalavimo gavimo dienos privalo atlyginti nukentėjusios šalies nuostolius susidariusius dėl 
sutarties nutraukimo.  
22. Sutarties nutraukimas neatleidžia šalių nuo prievolių, atsiradusių iki sutarties nutraukimo, 
įvykdymo. Nutraukiant sutartį dėl vienos iš šalių kaltės, sutartį pažeidusi šalis privalo pilnai 
atsikaityti su kita šalimi, bei atlyginti pastarosios patirtus nuostolius.  
 
 

VII. KITOS NUOSTATOS 
 
23. Nei viena šalis neturi teisės perduoti trečiai šaliai teisių ir įsipareigojimų pagal šią sutartį, 
negavęs raštiško kitos šalies sutikimo, išskyrus Sutarties 24 punkte numatytą atvejį.  
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24. Pirkėjas, neviršydamas leistinos naudoti galios, be elektros energijos tiekėjo sutikimo turi 
teisę iš jo priimtą elektros energiją perduoti kitam asmeniui (subabonentui).  
25. Sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo 
sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti viešųjų pirkimų principai ir tikslas ir tokiems 
pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarybos sutikimas. 
26. Sutarties vykdymo metu, kai subtiekėjai netinkamai vykdo įsipareigojimus Pardavėjui, taip 
pat tuo atveju, kai subtiekėjai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Pirkėjui dėl iškeltos bankroto bylos, 
pradėtos likvidavimo procedūros ir pan. padėties, Pardavėjas gali pakeisti subtiekėjus. Apie tai jis 
turi informuoti Pirkėją, nurodydamas subtiekėjo pakeitimo priežastis. Gavusi tokį pranešimą, 
Pirkėjas kartu su Pardavėju įformina protokolu susitarimą dėl subrangovų pakeitimo, pasirašomu 
abiejų Sutarties šalių. Šie dokumentai yra neatskiriama Sutarties dalis. Ši sutarties sąlyga taikoma 
tuomet, jei pasiūlyme tiekėjas nurodo, kad ketina pasitelkti subtiekėjus.  
27. Šalys 5-ių dienų laikotarpyje įsipareigoja informuoti raštu viena kitą apie šalių rekvizitų 
pakeitimus.  
28. Sutartis sudaryta lietuvių kalba dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais 
kiekvienai šaliai po vieną.  
29. Supaprastinto atviro konkurso sąlygos laikomos neatskiriama šios sutarties dalimi.  
30. Šioje sutartyje neaptartos sąlygos, reguliuojamos vadovaujantis teisės aktais, nurodytais 
Sutarties 8 punkte.  
 
 

VIII. ŠALI Ų REKVIZITAI : 
 
PARDAVĖJAS:  

 
PIRKĖJAS:  

 

 


