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1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.1.  Perkančioji organizacija – Utenos kultūros centras, Aušros  g. 49,  Utena, įstaigos 

kodas 190945725, ne PVM mokėtojas, tel. 8 389 57 950,  faks.: 8 389 57 903  El. p.: 

kultcentras@zebra.lt.   

            1.2. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, 

Utenos kultūros centro supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis, patvirtintomis  Utenos kultūros 

direktoriaus 2015 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. V-12, kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais 

teisės aktais bei apklausos būdu atliekamo mažos vertės pirkimo sąlygomis. 

            1.3. Vartojamos pagrindinės sąvokos yra apibrėžtos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

įstatyme. 

            1.4. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio 

pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų. 

            1.5. Perkančiosios organizacijos kontaktinis asmuo, įgaliotas palaikyti ryšį su tiekėjais ir 

gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus: pirkimo organizatorius Aidas Čipkus,  

tel. 8 698 15637, aidas.cipkus@utenoskc.lt 

            1.6. Pirkimo organizatoriui adresuoti pranešimai, susiję su pirkimo procedūromis, turi būti 

parengti rašytine forma, pasirašyti įgalioto tiekėjo atstovo ir pateikti el. paštu. 

1.7. Perkančioji organizacija nėra pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtoja. 

1.8. Dalyvavimas mažos vertės pirkime apklausos būdu reiškia sutikimą su privalomais 

reikalavimais. 

 

 

2. PIRKIMO OBJEKTAS 

 

            2.1. Pirkimo objektas (paslaugos) – Maitinimo paslauga. 



            2.2. Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 55320000-9 “Maisto tiekimo 

paslaugos”. 

            2.3. Pirkimo objekto apibūdinimas:  Respublikinės dainų ir šokių ansamblių šventės dalyvių 

maitinimas:   

            2.3.1. Vakarienė 180 žmonių: 2016-11-18 d. Poreikis:  plovas su kiauliena, arbata, 

bandelė. Vienkartiniai indai. Karštas patiekalas pateikiamas uždarame vienkartiniame inde. 

Pateikimas – nuo 21 val. iki 22 val.  

            2.3.2. Pusryčiai 130 žmonių, 2016-11-19 d.  Poreikis: pieniškos dešrelės (2 vnt/1 žm.) su 

troškintomis daržovėmis, arbata. Karštas patiekalas pateikiamas uždarame vienkartiniame inde.  

Pateikimas – nuo 8.30  val. 

           2.3.3.  Pietūs 750 žmonių, 2016-11-19 d. Poreikis: mėsos troškinys su daržovėmis. Gėrimui 

– 0,2 l talpos  sulčių gėrimo pakuotė žmogui, bandelė, obuolys. Vienkartiniai indai. Karštas 

patiekalas pateikiamas uždarame vienkartiniame inde. 

 Pateikimas –  nuo 12 val. iki 14 val.  

           2.3.4. Vakarienė 800 žmonių, 2016-11-19 d.  Poreikis: 1 žmogui – 1 porcija balandėlių, 0,2 

l sulčių gėrimo pakuotė, sausainiai įpakavime. Vienkartiniai indai. Karštas patiekalas pateikiamas 

uždarame vienkartiniame inde.  

Pateikimas –  nuo 22 val.  

           2.3.5. Paslaugos bus teikiamos:  2016 m. lapkričio 18-19 d. Utenos daugiafunkciame 

sporto centre, K. Donelaičio g. 38, Utena.  

            2.3.6. Į kainą turi būti įskaičiuota aptarnaujančio personalo, transportavimo išlaidos. 

2.4. Pasiūlymas turi būti teikiamas visam pirkimo objektui, neskirstant jo į atskiras dalis. 

            2.5. Tiekėjo paruoštas pasiūlymas turi būti parengtas pagal šio pirkimo sąlygas ir sąlygų 

priedo Nr. 2 reikalavimus. Alternatyvūs pasiūlymai nepriimami. 

 

3.  TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI 

 

3.1. Perkančioji organizacija nereikalauja pateikti kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų.  

 

4. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS 

 

4.1. Pateikdamas pasiūlymą, tiekėjas sutinka su šiomis pirkimo sąlygomis ir patvirtina, kad 

jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam prekių viešojo 

pirkimo - pardavimo sutarties įvykdymui. 

4.2. Pasiūlymas turi būti pateikiamas tik elektroninėmis priemonėmis, t. y. el. paštu: 

aidas.cipkus@utenoskc.lt. Pasiūlymai, patiekti ne perkančiosios organizacijos nurodytomis 

elektroninėmis priemonėmis, bus atmesti kaip neatitinkantys pirkimo dokumentų reikalavimų. 

4.3. Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba.  

4.4. Pasiūlymas pateikiamas iki 2016 m. lapkričio 10 d. 10:00 val. Vėliau pateikti 

pasiūlymai nepriimami.  

4.5. Pasiūlyme turi būti nurodytas jo galiojimo terminas. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau 

nei 90 dienų nuo pasiūlymo pateikimo termino dienos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo 

laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.  

4.6. Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą. Apie naują 

pasiūlymų pateikimo terminą perkančioji organizacija praneša visiems tiekėjams el. paštu. 

4.7. Pasiūlymą sudaro tiekėjo ar jo įgalioto asmens (įgaliojimas pateikiamas skenuotas 

elektroninėje formoje) el. paštu  parašu patvirtintų dokumentų visuma.  

4.8. Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę el. paštu pakeisti arba 

atšaukti savo pasiūlymą.  

4.9. Perkančioji organizacija reikalauja, kad visi tiekėjų pasiūlyme pateikiami dokumentai 

būtų pateikti tik el. paštu. 

            4.10. Pasiūlymą sudaro šių dokumentų visuma: 

4.10.1 pasiūlymas (pagal 2 priedo  reikalavimus); 

4.10.2. tiekėjo deklaracija (pagal 3 priedo  reikalavimus); 

            4.10.3  kita pirkimo sąlygose prašoma informacija ir/arba dokumentai. 
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Visi dokumentai turi būti pateikiami elektroninėje formoje, prijungiant („prisegant“) 

juos prie elektroninio pasiūlymo. Dokumentų elektroniniai formatai turi būti plačiai 

vartojami, pvz.: doc, xls, pdf, jpg, HTML. 

4.11. Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus 

alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus 

atmesti. 

4.12. Tiekėjai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra 

konfidenciali. Perkančioji organizacija negali atskleisti tiekėjo pateiktos informacijos, kurią tiekėjas 

nurodė kaip konfidencialią. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos 

įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali. 

 

 

5. PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS 

 

5.1. Perkančioji organizacija nereikalauja pasiūlymų galiojimo užtikrinimo. 

 

6.  PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS 

 

6.1. Perkančioji organizacija atsako į kiekvieną tiekėjo tik el. paštu: 

aidas.cipkus@utenoskc.lt. perduotą prašymą paaiškinti pirkimo  sąlygas, jeigu prašymas gautas ne 

vėliau kaip prieš 4 darbo dienas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. 

6.2. Perkančioji organizacija į elektroninėmis priemonėmis gautą prašymą paaiškinti 

pirkimo sąlygas atsako ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos. Perkančioji 

organizacija, elektroninėmis priemonėmis atsakydama tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir 

visiems kitiems tiekėjams, kuriems ji pateikė pirkimo sąlygas, bet nenurodo, iš ko gavo prašymą 

duoti paaiškinimą. Atsakymas siunčiamas taip, kad tiekėjas jį gautų ne vėliau kaip likus 1 darbo 

dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.  

6.3. Nesibaigus pirkimo pasiūlymų pateikimo terminui, perkančioji organizacija savo 

iniciatyva turi teisę paaiškinti (patikslinti) pirkimo sąlygas. Tokie paaiškinimai (patikslinimai) 

siunčiami visiems tiekėjams, kuriems perkančioji organizacija yra pateikusi pirkimo sąlygas, 

išsiunčiami ne vėliau kaip likus 1  darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. 

6.4. Perkančioji organizacija, paaiškindama ar patikslindama pirkimo dokumentus, privalo 

užtikrinti tiekėjų anonimiškumą, t. y. privalo užtikrinti, kad tiekėjas iš paaiškinimų ar patikslinimų 

nesužinotų kitų tiekėjų, dalyvaujančių pirkimo procedūrose pavadinimų ir kitų rekvizitų. 

6.5. Jeigu perkančioji organizacija pirkimo sąlygas paaiškina (patikslina) ir negali pirkimo 

sąlygų paaiškinimų (patikslinimų) pateikti taip, kad visi dalyviai juos gautų ne vėliau kaip likus 1 

darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, perkelia pasiūlymų pateikimo terminą 

laikui, per kurį tiekėjai rengdami pirkimo pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į šiuos paaiškinimus 

(patikslinimus). Pranešimai apie pasiūlymų pateikimo termino nukėlimą išsiunčiami visiems 

dalyviams, kuriems buvo pateiktos pirkimo sąlygos. 

6.6. Bet kokia informacija, pirkimo  sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios 

organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik elektroniniu paštu. 

 

7.  PRADINIO SUSIPAŽINIMO SU  

ELEKTRONINIU PAŠTU GAUTAIS PASIŪLYMAIS PROCEDŪROS 

 

7.1. Pradinis susipažinimas su tiekėjų pasiūlymais, gautais elektroniniu paštu, vyks adresu 

Aušros g. 49, Utena, Direktoriaus pavaduotojo ūkiui ir bendriesiems reikalams kabinete, 1 aukšte, 

2016 m. lapkričio 10 d. 10 val.   

7.2. Tolesnes pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka pirkimo 

organizatorius konfidencialiai, tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant. 
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8. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS  

 

8.1. Pasiūlymus nagrinėja Pirkimo organizatorius. Pasiūlymų nagrinėjimo tikslas – nustatyti, 

ar nėra priežasčių, dėl kurių pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo dokumentais, Supaprastintų pirkimų 

taisyklėmis ir Viešųjų pirkimų įstatymu, turi būti atmestas.  

 8.2.   Pirkimo organizatorius atmeta pasiūlymą, jeigu: 

 8.2.1.  Pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų;  

 8.2.2.  Dalyvis per Pirkimo organizatoriaus nustatytą terminą neištaiso aritmetinių klaidų arba 

jas ištaiso netinkamai, arba pakeičia kainos sudėtines dalis;  

 8.2.3 Dalyvis per Pirkimo organizatoriaus nurodytą terminą, nepateikia skaičiavimų, kurie 

pagristų pasiūlyme pateiktos kainos sudėtines dalis arba kitaip nepagrindžia neįprastai mažos kainos 

arba pagrindžia ją netinkamai; 

 8.2.4. Visų dalyvių pasiūlytos per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos; 

 8.2.5. Dalyvis pateikė pasiūlyme melagingą informaciją, kurią Perkančioji organizacija gali 

įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. 

           8.3. Pasiūlymus Pirkimo organizatorius vertina ir tarpusavyje palygina vadovaudamasis 

mažiausios kainos kriterijumi.  

9. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS 

 

9.1. Pirkimo organizatorius vertina ir palygina tik pirkimo dokumentus atitinkančius 

pasiūlymus. Dėl pasiūlymo sąlygų derybos nebus vykdomos. 

            9.2. Pirkimo organizatoriaus neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausią pasiūlytą 

kainą.  

 

10. PASIŪLYMŲ EILĖ IR SPRENDIMAS DĖL  PIRKIMO SUTARTIES 

SUDARYMO 

 

10.1. Išnagrinėjęs, įvertinęs ir palyginęs pateiktus pasiūlymus, pirkimo organizatorius 

nustato pasiūlymų eilę ir laimėjusi pasiūlymą bei priima sprendimą sudaryti pirkimo sutartį. 

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 

elektroniniu paštu pateiktas anksčiausiai. Pasiūlymų eilė nenustatoma, jei buvo gautas tik vienas 

pasiūlymas. 

10.2. Suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams nedelsiant (ne vėliau 

kaip per 5 darbo dienas) pranešama apie priimtą sprendimą sudaryti pirkimo sutartį,  nurodoma 

nustatyta pasiūlymų eilė, laimėjęs pasiūlymas. Jei bus nuspręsta nesudaryti pirkimo sutarties 

(pradėti pirkimą iš naujo), minėtame pranešime nurodomos tokio sprendimo priežastys.  

10.3. Perkančioji organizacija sudaryti pirkimo sutartį siūlo tam dalyviui, kurio pasiūlymas 

pripažintas laimėjusiu. Dalyvis sudaryti pirkimo sutartį kviečiamas raštu. Jis turi nedelsiant 

perkančiajai organizacijai raštu patvirtinti ar sutinka pasirašyti pirkimo sutartį. Pirkimą laimėjęs 

dalyvis privalo pasirašyti pirkimo sutartį per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą. Pirkimo 

sutarčiai pasirašyti laikas gali būti nustatomas atskiru pranešimu arba nurodomas pranešime apie 

laimėjusį pasiūlymą.  

10.4. Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštišku pranešimu atsisako 

sudaryti pirkimo sutartį, 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 perkančioji organizacija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio 

pasiūlymas pagal patvirtintą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį. 

 

11. PRETENZIJŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA 

 

11.1. Tiekėjas, kuris mano, kad perkančioji organizacija nesilaikė Viešųjų pirkimų įstatymo 

reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai 

organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui (išskyrus ieškinį dėl pirkimo sutarties 



pripažinimo negaliojančia)  per 15 dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos 

priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos. 

11.2. Perkančioji organizacija, gavusi pretenziją, nedelsdama sustabdo pirkimo procedūrą, 

kol bus išnagrinėta ši pretenzija ir priimtas sprendimas. Perkančioji organizacija negali sudaryti 

pirkimo sutarties anksčiau negu po 15 dienų nuo rašytinio pranešimo apie jos priimtą sprendimą 

išsiuntimo pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems dalyviams dienos. 

11.3. Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti pretenziją ir priimti motyvuotą sprendimą 

ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos, o apie priimtą sprendimą – ne 

vėliau kaip kitą darbo dieną raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems 

dalyviams, taip pat juos informuoti apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą. 

11.4. Perkančioji organizacija nagrinėja tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo 

sutarties sudarymo dienos.  

 

12. SUTARTIES SUDARYMAS 

 

            12.1. Perkančioji organizacija pirkimo sutartį siūlo sudaryti tam tiekėjui, kurio pasiūlymas 

Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka pripažintas laimėjusiu.  

            12.2. Pranešime pirkimą laimėjusiam tiekėjui perkančioji organizacija elektroniniu paštu 

nurodo laiką, iki kada reikia atvykti sudaryti pirkimo sutartį. 

            12.3. Jeigu tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, atsisako ją sudaryti arba 

iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties 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. 

 

13. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS 

 

13.1. 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. 

13.2. Prekių viešojo pirkimo – pardavimo sutarties projektas pateikiamas 4 priede.  
 

14. PIRKIMO PROCEDŪRŲ NUTRAUKIMAS 

 

14.1. Perkančioji organizacija, bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę 

nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių negalima buvo numatyti (perkamos 

prekės tapo nereikalingos, nėra lėšų prekėms apmokėti, kt.). Nutraukus pirkimo procedūrą, 

perkančioji organizacija apie tai praneša visiems dalyviams. 

14.2. Perkančioji organizacija neatlygina dalyviams nuostolių, patirtų dėl pirkimo procedūrų 

nutraukimo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Pirkimo sąlygų 1 priedas 

 

 

MAITINIMO PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

 

1. Respublikinės dainų ir šokių ansamblių šventės dalyvių maitinimas  (vakarienė 180 

žmonių) , 2016-11-18 d.  

 

Poreikis:  plovas su kiauliena, arbata, bandelė. Vienkartiniai indai. 

 

Karštas patiekalas pateikiamas uždarame vienkartiniame inde.  

 

Pateikimas – nuo 21 val. iki 22 val. 

 

Pristatymo vieta – Utenos daugiafunkcis sporto  centras, K. Donelaičio g. 38, Utena. 

 

 

2. Respublikinės dainų ir šokių ansamblių šventės dalyvių maitinimas  (pusryčiai 130 

žmonių) , 2016-11-19 d.  

 

Poreikis: pieniškos dešrelės (2 vnt/1 žm.) su troškintomis daržovėmis, arbata.  

Karštas patiekalas pateikiamas uždarame vienkartiniame inde.  

 

Pateikimas – nuo 8.30  val. 

 

Pristatymo vieta – Utenos daugiafunkcis sporto  centras, K. Donelaičio g. 38, Utena. 

 

3. Respublikinės dainų ir šokių ansamblių šventės dalyvių maitinimas  (pietūs 750 

žmonių) , 2016-11-19 d.  

 

Poreikis: mėsos troškinys su daržovėmis. Gėrimui – 0,2 l talpos  sulčių gėrimo pakuotė 

žmogui, bandelė, obuolys. Vienkartiniai indai. 

Karštas patiekalas pateikiamas uždarame vienkartiniame inde.  

 

Pateikimas –  nuo 12 val. iki 14 val. 

 

Pristatymo vieta – Utenos daugiafunkcis sporto  centras, K. Donelaičio g. 38, Utena. 

 

4. Respublikinės dainų ir šokių ansamblių šventės dalyvių maitinimas  (vakarienė 800 

žmonių) , 2016-11-19 d.  

 

Poreikis:  1 žmogui – porcija balandėlių, 0,2 l sulčių gėrimo pakuotė žmogui, sausainiai 

įpakavime. Vienkartiniai indai. 

Karštas patiekalas pateikiamas uždarame vienkartiniame inde.  

 

Pateikimas –  nuo 22 val. 

 

Pristatymo vieta – Utenos daugiafunkcis sporto  centras, K. Donelaičio g. 38, Utena. 

 

  
       

      5.  Į kainą turi būti įskaičiuota aptarnaujančio personalo, transportavimo išlaidos. 

      6.  Paslaugos atlikimo terminas – 2016-11-18/19 d. 

 



 

 

 

 

Pirkimo sąlygų 2 priedas 

 

 

PASIŪLYMAS 

DĖL  MAITINIMO PASLAUGOS 

____________________ 

(Data) 

____________________ 

(Vieta) 

 

 

 

Tiekėjo pavadinimas  

Tiekėjo adresas  

Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, 

pavardė 

 

Telefono numeris  

Fakso numeris  

El. pašto adresas  

Įmonės kodas  

PVM mokėtojo kodas  

Bankas, banko kodas  

Atsiskaitomoji sąskaita  

 

 

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis 

apklausos būdu atliekamo mažos vertės pirkimo dokumentuose. 

 

Mes siūlome šias paslaugas: 

Eil. 

Nr. 

Pavadinimas Pasiūlymo kaina, Eur be 

PVM  

 

PVM (%) 

 

Bendra pasiūlymo 

kaina, Eur su PVM 

 

1 2 3 4 5 

1. Maitinimo paslauga    

 

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės 4 

skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:___________________.  

 

Mūsų bendra pasiūlymo kaina (Eur) yra ............................................ (nurodoma kaina 

skaičiais ir žodžiais). 

Pridėtinės vertės mokestį (PVM) nuo bendros pasiūlymo kainos sudaro................................. 

Eur (nurodoma kaina skaičiais ir žodžiais). 

 

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos 

išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias teikdami 

pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome 

įskaičiuoti į pasiūlymo kainą. 

 

Patvirtiname, kad į pasiūlymo kainą įskaičiuotas aptarnaujančio personalo, transportavimo 

išlaidos viso renginio  2016 m. lapkričio 18-19 d. metu. 



 

 

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: 

 

Eil. 

Nr. 

 

Pateiktų dokumentų pavadinimas Dokumento 

puslapių skaičius 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Pirkimo 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 (perkančioji organizacija)) 

 

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) ______________________________________________________________ 
(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 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*)   



Pirkimo sąlygų 4 priedas 

 

PASLAUGŲ VIEŠOJO PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIES PROJEKTAS 

 

 

Du  tūkstančiai ____ metų ______ mėnesio _______ diena 

 

  

........................ , juridinio asmens kodas ..................., atstovaujama ................ ...................., 

veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – „Teikėjas”) ir Utenos kultūros centras, į. k. 190945725, 

atstovaujamas direktorės Astos Motuzienės, veikiančios pagal Kultūros centro nuostatus (toliau – 

„Užsakovas”), abi kartu toliau vadinamos „Sutarties šalimis”, o kiekviena atskirai – „Šalimi”, 

sudarė šią Renginio dalyvių maitinimo paslaugų teikimo sutartį (toliau – „Sutartis”): 

 

1.  SUTARTIES OBJEKTAS 

 

1.1. Teikėjas įsipareigoja Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka organizuoti ir 

suteikti Užsakovui vienkartines Respublikinės dainų ir šokių ansamblių šventės  (toliau - 

„Renginys") dalyvių maitinimo paslaugas (toliau - „Paslaugos") 2016 m. lapkričio 18-19 d. 

Perkamų paslaugų savybės, apimtys, Paslaugų teikimo vieta bei atlikimo terminai yra nurodyti 

šios Sutarties priede Nr. 1 (Renginio dalyvių maitinimo techninė specifikacija). 

1.2. Užsakovas įsipareigoja priimti Teikėjo suteiktas Paslaugas ir atsiskaityti Sutartyje 

nustatyta tvarka. 

 

2.  ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 

 

2.1. Teikėjas įsipareigoja: 

2.1.1. suteikti Paslaugas vadovaujantis Europos Sąjungos reglamentais, Lietuvos 

Respublikos teisės aktais, nustatančiais maisto tvarkymą ir maisto saugą bei šia Sutartimi;  

2.1.2. Paslaugas teikti pagal Sutarties sąlygas savo rizika bei sąskaita, rūpestingai bei 

efektyviai, įskaitant, bet neapsiribojant, Paslaugos teikimą pagal visuotinai pripažįstamus 

profesinius, techninius standartus ir praktiką, panaudodamas reikiamus įgūdžius bei žinias; 

2.1.3. teikiant Paslaugas turėti visą reikalingą įrangą ir priemones (įskaitant, bet 

neapsiribojant, indus, įrankius, staltieses, serviravimą, baldus ir pan.) bei užtikrinti reikalingą 

aptarnaujantį personalą; 

2.1.4. nedelsiant raštu (elektroniniu paštu) informuoti Užsakovą apie bet kurias 

aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Teikėjui suteikti Paslaugas nustatytais terminais; 

2.1.5. paskirti asmenį, kuris atstovaus Teikėją jam vykdant įsipareigojimus pagal 

Sutartį bei suderinti su Užsakovu valgiaraščius. Atsakingas asmuo: [vardas, pavardė, mob. 

tel. nr., el. paštas]. 

2.1.6. Maitinimo paslaugos teikimą užbaigti suderinus su Užsakovo paskirtu atsakingu 

asmeniu. 

2.2. Užsakovas įsipareigoja: 

2.2.1. paskirti asmenį, kuris atstovaus Užsakovą jam vykdant įsipareigojimus pagal 

Sutartį. Atsakingas asmuo: [vardas, pavardė, mob. tel. nr., el. paštas]. 

2.2.2. priimti Teikėjo suteiktas Paslaugas  pasirašant Paslaugų priėmimo - perdavimo 

aktą, kurio forma pridedama kaip Sutarties priedas Nr. 2. Jei Paslaugos suteiktos nekokybiškai 

ir/ar ne visa apimtimi, Užsakovas turi teisę pareikšti motyvuotą pretenziją Teikėjui per 5 

(penkias) darbo dienas nuo Paslaugų suteikimo dienos. 

2.2.3. sudaryti Teikėjui visas sąlygas ir suteikti visą informaciją, būtiną Paslaugoms pagal 

Sutartį teikti; 



2.2.4. teikti visapusišką informaciją Teikėjui apie bet kokias aplinkybes, galinčias turėti 

įtakos Teikėjo teikiamų Paslaugų eigai ar pasekmėms; 

2.2.5. Sutarties 3.2. p. nustatytu terminu sumokėti už Paslaugas pagal Teikėjo pateiktą 

PVM sąskaitą - faktūrą. 

2.3. Teikėjas teisės aktų nustatyta tvarka atsako už kokybišką aptarnavimą ir saugaus 

maisto tiekimą, higienos ir kitų normų laikymąsi. 

 

3.  SUTARTIES KAINA IR ATSAKOMYBĖ 

 

3.1. Už suteiktas Paslaugas Užsakovas įsipareigoja sumokėti Teikėjui ........... Eur 

(.............) ir pridėtinės vertės mokestį, kuris yra lygus ............. Eur (......................), viso – 

.........EUR(......................), Tiekėjui suteikus Paslaugas. 

3.2. Užsakovas Sutarties 3.1. p. nurodytą sumą sumoka eurais bankiniu pavedimu į 

Teikėjo atsiskaitomąją sąskaitą, nurodytą Sutartyje, per 30 kalendorinių dienų po Paslaugų 

perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. 

3.3. Jei Užsakovas laiku nesumoka Teikėjui už suteiktas Paslaugas, Teikėjas turi teisę 

reikalauti, o Užsakovas privalo sumokėti 0,02% (dviejų dešimtųjų procento) dydžio 

delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. 

3.4.  Jeigu Teikėjas vienašališkai nutraukia Sutartį ir neįvykdo šia Sutartimi priimtų 

įsipareigojimų ne dėl nuo Užsakovo priklausančių priežasčių, Teikėjas įsipareigoja sumokėti baudą, 

lygią 50 procentų Sutarties kainos, nurodytos Sutarties 3.1 punkte. 

3.5. Sutartį pažeidusi Šalis privalo atlyginti pagrįstus kitos Šalies nuostolius dėl 

Sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo. 

3.6. Sutarties Šalys neatsako už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą dėl kliūčių, 

kurių atsiradimą lėmė force majeure aplinkybės (nustatomos teisės aktų numatyta tvarka) - 

visam minėtų aplinkybių buvimo laikotarpiui. 

 

4.   SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS 

 

4.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki sutartinių Šalių 

įsipareigojimų įvykdymo. 

4.2. Jei bet kuri šios Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies 

negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.  

4.3. Sutartis gali būti pakeista, papildyta ar nutraukta bendru rašytiniu Šalių 

susitarimu. Visi Sutarties priedai yra neatskiriamos Sutarties dalys. 

 

5.   KITOS SUTARTIES SĄLYGOS 

 

5.1. Visi dėl Sutarties sudarymo, vykdymo, keitimo, papildymo ar nutraukimo kilę 

ginčai sprendžiami abipusiu Šalių susitarimu. Nepavykus susitarti derybų būdu, ginčas 

sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka teisme pagal Teikėjo buveinės 

vietą. 

5.2. Visa su šia Sutartimi susijusi informacija: šios Sutarties sąlygos, Sutarties sudarymo 

faktas, Šalių siekiami tikslai bei bet kokia kita informacija, susijusi su šios Sutarties sudarymu, 

vykdymu bei Šalių veikla, vykdant Sutartį, yra konfidenciali. Šalys susitaria, kad kiekviena iš 

jų turi teisę atskleisti konfidencialią informaciją tretiesiems asmenims, tačiau tik tiek, kiek tai 

reikalinga kiekvienos iš Šalių įsipareigojimams pagal šią Sutartį vykdyti, taip pat turint kitos 

Šalies sutikimą arba kai informaciją atskleisti būtina Lietuvos Respublikos teisės aktų 

numatytais atvejais.  

5.3. Visi pranešimai ar kitas susirašinėjimas, vykdant Sutartį, įteikiami Sutarties 

Šaliai pasirašytinai arba siunčiami paštu, elektroniniu paštu ar faksimiliniu ryšiu Sutartyje 



nurodytais Šalies kontaktais. Raštiški pranešimai laikomi gautais šiais atvejais: i) jei praėjo 5 

(penkios) kalendorinės dienos po to, kai jis buvo išsiųstas registruotu paštu; 2) įteikiant 

pasirašytinai - tą dieną, kai gavėjas gauna savo adresu jam pateiktą informaciją ir pasirašo, kad 

ją gavo; 3) elektroniniu paštu ar faksimilių ryšiu -sekančią darbo dieną. 

5.4. Šalys privalo nedelsdamos informuoti viena kitą apie savo šioje Sutartyje nurodytų 

rekvizitų pasikeitimą. Šaliai, neįvykdžiusiai šio reikalavimo, tenka visa su tokiu nepranešimu 

susijusi rizika. 

               5.5. Sutartis sudaryta 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, 

po vieną kiekvienai Šaliai. Sutartyje neaptartos sąlygos nustatomos pagal Lietuvos Respublikos 

įstatymus ir kitus teisės aktus. 

5.6. Šalys patvirtiną kad su Sutarties sąlygomis susipažino, jos Šalims yra aiškios, 

suprantamos ir priimtinos. 

 

Sutarties priedai: 

Priedas Nr. 1 (Renginio dalyvių maitinimo techninė specifikacija); 

Priedas Nr. 2 (Paslaugų priėmimo - perdavimo akto forma). 

 

ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI: 

  
TEIKĖJAS: UŽSAKOVAS 

 

Utenos kultūros centras 

Įstaigos kodas 190945725 

Aušros g. 49, LT-28193 Utena 

AB SEB bankas 

A. s. LT 83 7044 0600 0251 6724 

Banko kodas 70440 

Tel. (8 389) 51 643 

Faks. (8 389) 57 903 

El. p. kultcentras@zebra.lt 

 

 
  

 

Direktorius (-ė) 

 

        Direktorė 

_______________ 

                                                                 

_______________ 

                                                                 

                                                   A. V.                                                    A. V. 

 
 
 

mailto:kultcentras@zebra.lt
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