Patvirtinta
Šiaulių miesto savivaldybės vaikų
globos namų direktoriaus
2019 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. V-21 (1.6.)

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VAIKŲ GLOBOS NAMŲ
MAŽOS VERTĖS PIRKIMO SĄLYGOS DERATIZACIJOS, DEZINSEKCIJOS IR
DEZINFEKCIJOS PASLAUGŲ PIRKIMUI, VYKDANT PIRKIMĄ NESKELBIAMOS
APKLAUSOS BŪDU
1. PERKAMŲ PASLAUGŲ PAVADINIMAS: BVPŽ KODAS – 90921000-9
1.1. Vabzdžių ir graužikų stebėjimas
1.1.1. Deratizacija – vabzdžių stebėjimas ir naikinimas
1.1.2. Dezinsekcija – graužikų stebėjimas ir naikinimas
2. OBJEKTAS
Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namų patalpos, K. Korsako g. 61, Šiauliai
3. PASLAUGŲ SUTEIKIMO DAŽNUMAS
3.1. Vieną kartą per mėnesį, esant poreikiui ir dažniau.
4. SUTARTIES TRUKMĖ
4.1. 36 mėnesiai.
4.2. Į pasiūlymo sumą turi įeiti visos išlaidos ir visi mokesčiai, susiję su paslaugų teikimu
užsakovui.
5. PASLAUGOS TEIKIMO REIKALAVIMAI
5.1. Įmonė privalo turėti šioms paslaugoms teikti reikalingą licenciją.
5.2. Darbus atlikti remiantis teisiniais aktais.
5.3. Dezinsekcijai, dezinfekcijai ir deratizacijai atlikti, naudoti efektyvias ir tik LR Sveikatos
apsaugos ministerijos registruotas medžiagas.
5.4. Parengti ir pildyti kenkėjų kontrolės darbams ir jų stebėjimui skirtą dokumentaciją, paruošti
kenkėjų kontrolės programą.
6. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS
6.1. Pateikdamas pasiūlymą, teikėjas sutinka su šiomis apklausos sąlygomis ir patvirtina, kad jo
pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties
įvykdymui.
6.2. Pasiūlymai teikiami tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS. Pasiūlymai,
teikiami popierinėje laikmenoje, jei tokie būtų pateikti, bus grąžinami neatplėšti tiekėjui (kurjeriui)
ar grąžinami registruotu laišku ir vokuose nebus priimami ir vertinami. Pasiūlymus gali teikti tik
CVP IS registruoti tiekėjai. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2019 m. vasario 4 d. 12 val. 00 min.,
(Lietuvos Respublikos laiku) tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS.
6.3. Teikėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba. Jei atitinkami
dokumentai yra išduoti kita kalba, turi būti pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą.
6.4. Pasiūlymą sudaro dokumentų elektroninėje formoje visuma:
6.4.1. Užpildyta ir pasirašyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių apklausos sąlygų 1 priedą;
6.4.2. Jungtinės veiklos sutartis arba tinkamai patvirtinta jos kopija, jei pasiūlymą pateikia jungtinės
veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė.
6.4.3. Teikėjo (juridinio asmens) registracijos pažymėjimo kopiją.

6.4.4. Licencijos kopiją.
6.4.5. Kita apklausos sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.
7. Teikėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jei
teikėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant
kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.
8. Teikėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą nurodytą paslaugų kiekį.
9. Teikėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Teikėjui pateikus alternatyvų
pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.
10. Teikėjai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali.
Perkančioji organizacija, viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija), jos nariai ar ekspertai ir kiti
asmenys negali atskleisti teikėjo pateiktos informacijos, kurią teikėjas nurodė kaip konfidencialią.
Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti teikėjo
nurodoma kaip konfidenciali. Teikėjų reikalavimu perkančioji organizacija turi juos supažindinti su
kitų dalyvių pasiūlymais, išskyrus tą informaciją, kurią dalyviai nurodė kaip konfidencialią.
11. Pasiūlymuose nurodoma paslaugų kaina pateikiama eurais, turi būti išreikšta ir apskaičiuota
taip, kaip nurodyta šių apklausos sąlygų 1 priede. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visas
kainos sudėtines dalis, į techninės specifikacijos reikalavimus ir pan. Į paslaugų kainą turi būti
įskaityti visi mokesčiai ir visos teikėjo išlaidos. Kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos,
paliekant du skaitmenis po kablelio. Teikėjas fizinis asmuo į pasiūlymo kainą turi įskaičiuoti ir
visus Perkančiosios organizacijos už Teikėją fizinį asmenį sumokamus mokesčius.
12. Teikėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo
pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas
galiojančiu, jeigu perkančioji organizacija jį gauna raštu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
13. Pasiūlymas turi galioti 60 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
7. PRETENZIJŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA
7.1. Ginčai nagrinėjami Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje nustatyta tvarka.
8. KITOS SĄLYGOS IR INFORMACIJA
8.1. Pirkimo (preliminariosios) sutarties sudarymo atidėjimo terminas netaikomas;
8.2. Perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva nutraukti pradėtas pirkimo procedūras. Tai
gali būti atliekama bet kuriuo metu iki pirkimo (preliminariosios) sutarties sudarymo, jeigu atsirado
aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Pirkimo procedūras nutraukti privaloma, jeigu buvo
pažeisti VPĮ 17 straipsnio 1 dalyje nustatyti principai ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti.
8.3. Ginčai dėl pirkimo nagrinėjami, žala tiekėjui atlyginama, pirkimo (preliminarioji) sutartis
pripažįstama negaliojančia bei alternatyvios sankcijos taikomos vadovaujantis VPĮ VII skyriaus
nuostatomis.
9. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS
9.1. Sudaroma pirkimo sutartis atitinka laimėjusio teikėjo pasiūlymą ir perkančiosios organizacijos
pirkimo dokumentuose nustatytas pirkimo sąlygas.
9.2. Teikėjas įsipareigoja per perkančiosios organizacijos atskirame pranešime raštu nurodytą
terminą pasirašyti šią pirkimo sutartį.
9.3. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki įsipareigojimų įvykdymo.
9.4. Sutarties kaina sutarties vykdymo laikotarpiu perskaičiuojama nebus.
9.5. Sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias sutarties
sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyti principai ir tikslai. Gali
būti keičiamos tik tokios pirkimo sutarties sąlygos, kurių keitimo aplinkybių atsiradimo pirkimo
sutarties šalys negalėjo numatyti pasiūlymo pateikimo metu, aplinkybių negali kontroliuoti ir jų
kilimo rizikos neprisiėmė nei viena iš pirkimo sutarties šalių.
9.6. Už paslaugas atsiskaitoma per 30 dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo.

9.7. Ginčų sprendimo tvarka. Ginčai sprendžiami derybų būdu, o nepavykus taip išspręsti ginčo, jis
bus nagrinėjamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka teisme ar
arbitraže.

________________________________

Pirkimo sąlygų 1 priedas

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VAIKŲ GLOBOS NAMAMS
PASIŪLYMAS
DĖL DERATIZACIJOS, DEZINSEKCIJOS IR DEZINFEKCIJOS PASLAUGŲ PIRKIMO
___________________
(Data)
Teikėjo pavadinimas
Teikėjo adresas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas,
pavardė
Telefono numeris
Fakso numeris
El. pašto adresas
Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-us)
Subrangovo (-ų) pavadinimas (-ai)
Subrangovo (-ų) adresas (-ai)
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai
ketinama pasitelkti subrangovą (-us)
Darbai, kuriuos numatoma perduoti
subrangovui teikti

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis apklausos sąlygomis.
Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes
nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat
patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame susiję su jokia
kita šiame konkurse dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi.
Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms, būsime pašalinti iš šio konkurso ir
mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.
Atsižvelgdami į konkurso dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą.
Mes siūlome atlikti šias paslaugas:
Eil.
Objektas
Nr. Pavadinimas
1.

Deratizacija,
dezinsekcija ir
dezinfekcija

Šiaulių miesto
savivaldybės vaikų
globos namai

Dažnumas

Kaina EUR

1x mėn.

Bendra pasiūlymo kaina – (nurodyti skaičiais ir žodžiais)............................................................................

PASTABA. Kainos pateikiamos eurais ir centais. Į bendrą kainą įeina visos išlaidos ir visi
mokesčiai (PVM, atvažiavimas ir panašiai).
Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis,
dėl kurių PVM nemokamas:
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Šiame pasiūlyme yra pateikta ir ši konfidenciali informacija (pildyti tuomet, jei bus pateikta
konfidenciali informacija. Teikėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis
(kaina) arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus):
Eil.
Nr.

Nurodyti dokumento puslapį, pastraipą ar eilutę
Pateikto dokumento pavadinimas,
(es), arba informacijos pobūdį
lapo Nr.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Eil.
Nr.

Pateiktų dokumentų pavadinimas

Pasiūlymas galioja 60 d.
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)
A.V

Dokumento puslapių skaičius

