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I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. AB „Problematika“ (toliau – Bendrovė) numato įsigyti administracinių patalpų,
esančių Granito g. 3, Vilnius, apdailos ir įrengimo darbus.
2. Vartojamos pagrindinės sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir 2019
m. vasario 1 d. AB „Problematika“ direktoriaus įsakymu Nr. 1-048 patvirtintose AB
„Problematika“ prekių, paslaugų ir darbų pirkimų taisyklėse (toliau – Taisyklės).
3. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Taisyklėmis bei šiomis pirkimo sąlygomis.
4. Pirkimas paskelbtas Bendrovės internetiniame puslapyje.
5. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio
pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų.
6. Visos pirkimo sąlygos nustatytos pirkimo dokumentuose, kuriuos sudaro:
6.1. pirkimo sąlygos (kartu su priedais);
6.2. pirkimo sąlygų priedai (Interjero projektas pateikiamas dalyviui pareikalavus);
6.3. pirkimo dokumentų paaiškinimai (patikslinimai), taip pat atsakymai į tiekėjų klausimus
(jeigu bus);
6.4. kita pateikta informacija.
7. Dalyvio pasiūlymą sudaro pateiktų dokumentų ir duomenų visuma:
7.1. užpildytas pasiūlymas, parengtas pagal pirkimo sąlygų 1 priedą. Kartu su pasiūlymu
turi būti pateikta laisvos formos darbų sąmata. Į kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos
dalyvio išlaidos;
7.2. kita pirkimo sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.
8. Dėl reikalingos informacijos pateikimo, pirkimo sąlygų paaiškinimo ar patikslinimo
galima kreiptis į pirkimo organizatorių Martyną Ramunį, el. paštas
martynas.ramunis@problematika.lt , tel. Nr. 860849040.
II. PIRKIMO OBJEKTAS
9. Pirkimo objektas –administracinių patalpų, esančių Granito g. 3, Vilnius, apdailos ir
įrengimo darbus (toliau – darbai).
10. Šis pirkimas į dalis neskirstomas.
11. Dalyviams, susidomėjusiems šiuo pirkimu, Bendrovė pateikia interjero projektą.
12. Darbai atliekami adresu Granito g. 3, Vilnius.
13. Darbai turės būti atlikti ir perduoti Bendrovei ne vėliau kaip iki 2019 m. spalio 15 d.
14. Prieš teikdamas pasiūlymą, dalyvis gali atvykti į darbų atlikimo vietą ir dalyvaujant
Bendrovės atstovui patikrinti faktinę darbų atlikimo vietą ir jos būklę.
III. TIEKĖJŲ REIKALAVIMAI
15. Tiekėjams taikomi kvalifikaciniai reikalavimai: netaikomi.
IV. PARAIŠKŲ, PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS IR KEITIMAS
16. Bendrovė išsiunčia kvietimus tiekėjams dalyvauti pirkime. Tiekėjas, siekiantis dalyvauti
pirkime, pateikia pasiūlymą pagal pirkimo sąlygų reikalavimus.
17. Pasiūlymai turi būti pateikti iki 2019 m. rugsėjo 13 d. Pasiūlymas pateikiamas lietuvių
kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita kalba, turi būti pateiktas tinkamai patvirtintas
vertimas į lietuvių kalbą. Vertimas turi būtų patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu ir
vertimo biuro antspaudu. Pasiūlymas pateikiamas nurodant tiekėjo adresą, taip pat vardus, pavardes,
telefonų numerius darbuotojų, atsakingų už pateiktą pasiūlymą, kurie įgalioti palaikyti ryšį su
Bendrove ir gauti iš jų su pirkimų organizavimu susijusius pranešimus.
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18. Pasiūlymas teikiamas atsiuntus jį el. paštu martynas.ramunis@problematika.lt
Bendrovė neatsako už vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar
gauti pavėluotai. Pavėluotai gauti pasiūlymai nenagrinėjami. Tiekėjo prašymu Bendrovė
nedelsdama pateikia rašytinį patvirtinimą, kad tiekėjo pasiūlymas yra gautas, ir nurodo gavimo
dieną, valandą ir minutę.
19. Pasiūlymas turi galioti 30 dienų nuo pasiūlymo pateikimo termino pabaigos.
20. Tiekėjas kainos pasiūlymą eurais privalo pateikti pagal šių pirkimo dokumentų 1 priede
pateiktą formą. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą šių pirkimo dokumentų 1 priede
nurodytą Darbų apimtį, kainos sudėtines dalis ir pan. Į Darbų kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai
ir visos tiekėjo išlaidos.
21. Pateikdamas pasiūlymą, dalyvis sutinka su pirkimo sąlygomis ir patvirtina, kad jo
pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia norint tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį.
22. 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. Bendrovė nereikalauja, kad ūkio
subjektų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus laimėjusiu ir pasiūlius sudaryti pirkimo sutartį, ši
ūkio subjektų grupė įgytų tam tikrą teisinę formą.
23. Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą nurodytą Darbų kiekį.
24. Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų
pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.
25. Pasiūlymas galioja jame dalyvio nurodytą laiką. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo
galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.
26. Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo
pasiūlymą. Suėjus pasiūlymų pateikimo terminui atšaukti ar pakeisti pasiūlymo nebus galima.
V. PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS
27. Pirkimo sąlygos gali būti paaiškinamos, patikslinamos tiekėjų iniciatyva, jie gali
pateikti klausimus ar paprašyti paaiškinti pirkimo sąlygas iš karto jas išanalizavę, atsižvelgdami į
tai, kad pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, pasiūlymo turinio keisti nebus galima.
28. Dalyvis gali paprašyti, kad Bendrovė paaiškintų (patikslintų) pirkimo dokumentus.
Bendrovė atsako į kiekvieną tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus,
jeigu jis gautas ne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino
pabaigos. Atsakymas turi būti siunčiamas taip, kad tiekėjas jį gautų ne vėliau kaip 2 (dvi) darbo
dienos iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
29. Nesibaigus pirkimo pasiūlymų pateikimo terminui, Bendrovė savo iniciatyva gali
paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus. Tokie paaiškinimai (patikslinimai) pateikiami
tiekėjams ne vėliau kaip likus 2 (dvejoms) darbo dienoms iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino
pabaigos.
VI. SUSIPAŽINIMAS SU PASIŪLYMAIS
30. Susipažinimas su pasiūlymais bus vykdomas AB „Problematika“
2019 m. rugsėjo 16 d. adresu: Granito g. 3, Vilnius.
31. Į susipažinimo su pasiūlymais procedūrą tiekėjai arba jų atstovai nekviečiami.
VII. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR ATMETIMO PRIEŽASTYS
32. Pateiktus pasiūlymus nagrinėja ir vertina pirkimo organizatorius. Pasiūlymai
nagrinėjami ir vertinami konfidencialiai, nedalyvaujant pasiūlymus pateikusių tiekėjų atstovams.
33. Komisija tikrina tiekėjų pasiūlymuose pateiktų kvalifikacijos duomenų atitiktį šiose
pirkimo sąlygose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams. Jeigu pirkimo organizatorius nustato,
kad tiekėjo pateikti duomenys yra neišsamūs arba netikslūs, ji privalo prašyti tiekėjo juos papildyti
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arba paaiškinti per Bendrovės nurodytą terminą. Jeigu Bendrovės prašymu tiekėjas nepatikslino
pateiktų netikslių ir neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją, Bendrovė atmeta tokį pasiūlymą.
34. Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:
34.1. tiekėjas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų kvalifikacijos reikalavimų;
34.2. tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją
ir Bendrovei prašant, nepatikslino jų;
34.3. tiekėjo pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų;
34.4. tiekėjo pasiūlymas gali būti atmestas dėl pasiūlytos per didelės, Bendrovei
nepriimtinos kainos.
VIII. SPRENDIMAS DĖL PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMO
35. Nedelsdama išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus tiekėjų pasiūlymus,
Bendrovė nustato pasiūlymų eilę bei laimėjusį pasiūlymą ir priima sprendimą sudaryti pirkimo
sutartį. Laimėjusiu bus pripažintas tas pasiūlymas, kurio pasiūlymo kaina bus mažiausia.
36. Bendrovė apie pirkimo rezultatus, pasiūlymų kainas ir priimtus sprendimus
informuoja visus pasiūlymus pateikusius tiekėjus.
37. Bendrovė sudaryti pirkimo sutartį siūlo tam dalyviui, kurio pasiūlymas pripažintas
laimėjusiu. Pirkimą laimėjęs dalyvis privalo pasirašyti pirkimo sutartį per Bendrovės nurodytą
terminą.
38. Jeigu dalyvis, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, pranešimu raštu atsisako
sudaryti pirkimo sutartį arba iki Bendrovės nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, arba
atsisako sudaryti pirkimo sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ar Bendrovei
tinkamomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju Bendrovė siūlo
sudaryti pirkimo sutartį dalyviui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po dalyvio,
atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.
IX. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA
39.

Bendrovė nagrinėja tiekėjų pretenzijas Taisyklėse nustatyta tvarka.
______________
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Pirkimo sąlygų
1 priedas
AB „Problematika“
Granito g. 3 Vilnius
PASIŪLYMAS
DĖL AB „PROBLEMATIKA“ ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ, ESANČIŲ GRANITO G.
3, VILNIUS, APDAILOS IR ĮRENGIMO DARBŲ ATLIKIMO
____________ Nr.______
(Data)
_____________
(Sudarymo vieta)
Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio
subjektų grupė, surašomi visi dalyvių
pavadinimai/
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų
grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą, vardas,
pavardė, pareigos
Telefono numeris
El. pašto adresas
/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us), ar subteikėją (-us)/
Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų)
pavadinimas (-ai)
Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų)
adresas (-ai)
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai
ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją
(-us) ar subteikėją (-us)
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1) pirkimo sąlygose;
2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose).
Mes siūlome šiuos rangos darbus:
Eil.
Nr.

1.

Statybos darbų
pavadinimas

Viso kaina, Eur
be PVM

PVM

Viso kaina, Eur
su PVM

1
2
Administracinių patalpų,
esančių Granito g. 3,
Vilnius,
apdailos
ir
įrengimo darbai

3

4

5

Viso pasiūlymo kaina Eur su PVM
(suma žodžiais):

6
Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės
ketvirtosios skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.
Vykdant darbus pasitelksime šiuos subrangovus:
Eil.
Nr.
1

Subrangovų
pavadinimas

Darbų pavadinimas, apimtys, kurių
vykdymui bus pasitelkti subrangovai

Darbų dalis procentais,
kuri bus perduota
subrangovui

2

3

4

Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subrangovai.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Eil.
Nr.

Dokumento puslapių
skaičius

Pateiktų dokumentų pavadinimas

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali/Bendrovė šios informacijos negali atskleisti
tretiesiems asmenims/:

Eil.
Nr.

Pateikto dokumento
pavadinimas
(rekomenduojama
pavadinime vartoti žodį
„Konfidencialu“)

Dokumentas

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad
konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

(Tiekėjo arba jo įgalioto
asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

______________

(Vardas ir pavardė)

