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1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 1.1. Akcinė bendrovė “Šiaulių energija” (toliau vadinama perkančioji organizacija) numato 
įsigyti finansinę paslaugą – kredito liniją.  
 1.2.  Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų 
įstatyme (aktuali redakcija) (toliau vadinama – Viešųjų pirkimų įstatymas). 
            1.3.  Pirkimas vykdomas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu  (aktuali redakcija), 
Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (Žin., 2000, Nr.74-2262) (toliau – Civilinis kodeksas), 
kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei  šiomis konkurso sąlygomis. 
 1.4.  Išankstinis informacinis skelbimas apie pirkimą nebuvo paskelbtas Viešųjų pirkimų 
įstatyme numatyta tvarka. 
 1.5. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio 
pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų. Priimant 
sprendimus dėl konkurso sąlygų, vadovaujamasi racionalumo principu. 
 1.6. Perkančiosios organizacijos kontaktinis asmuo – komercijos direktorius Gintautas 
Šablinskas, adresas: Pramonės g. 10, LT-78502, Šiauliai, 304 kab., tel. (8 41) 59 12 06, faks. (8 41) 
54 03 07. 
            1.7. Perkančioji organizacija yra PVM mokėtoja. 
 1.8. Visos pirkimo sąlygos nustatytos pirkimo dokumentuose, kuriuos sudaro:  

1.8.1. skelbimas apie pirkimą; 
1.8.2. atviro konkurso sąlygos (kartu su priedais); 
1.8.3. dokumentų paaiškinimai (patikslinimai), taip pat atsakymai į tiekėjų klausimus (jeigu 

bus); 
1.8.4. kita CVP IS priemonėmis pateikta informacija. 

           1.9.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 (pranešimus gaus tas tiekėjo CVP IS 
naudotojas, kuris paspaudė „Priimti kvietimą“. Kiti tiekėjo CVP IS naudotojai pranešimus gaus, 
jeigu jie tiekėjo pasiūlymo lango meniu eilutėje „Priskirti naudotojo teises“ bus įtraukti į ši pirkimą  

Tiekėjų prisijungimas prie pirkimo vykdomas taip: naujausių skelbimų sąraše spaudžiama 
ant pirkimo pavadinimo, pirkimo lange spaudžiama „Prisijungti“, įvedami prisijungimo prie 
CVP IS duomenys, spaudžiama „Priimti kvietimą“.  

2. PIRKIMO OBJEKTAS 

 2.1. Pirkimo objektas: finansinė paslauga – kredito linija apyvartinėms lėšoms (ilgalaikė 
paskola).   Tai  suteiktas 19.000.000 Lt (devyniolika milijonų) litų   kredito limitas, kuriuo AB 
„Šiaulių energija“ gali naudotis sutarties galiojimo metu, t.y. paėmusi kreditą, gali laikas nuo laiko 
jį   grąžinti ir vėl paimti visą ar dalį kredito.   Kitos perkamos paslaugos savybės nustatytos 
pateiktoje techninėje specifikacijoje (Sąlygų priedas Nr.2). Paslauga  turi būti suteikta  24 mėnesių  
laikotarpiui nuo sutarties įsigaliojimo datos. Šalių susitarimu sutartis gali būti  pratęsta   3 (tris) 
kartus Perkančiajai organizacijai ne blogesnėmis sąlygomis. Sutartis gali būti pratęsiama 12 
(dvylikos)  arba 24 (dvidešimt keturių) mėnesių laikotarpiui. 
          2.2. Šis pirkimas į dalis neskirstomas, todėl pasiūlymai turi būti teikiami visam 2.1 punkte 
nurodytam paslaugų kiekiui 
          2.3. Alternatyvūs pasiūlymai negalimi. 
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3. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI 

 3.1. Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos 
reikalavimus: 
 
 
1 lentelė. Bendrieji reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai 
 
 

  Kvalifikaciniai reikalavimai Kvalifikacinius 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, 
arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas 
dokumentas, patvirtinantis jungtinius 
kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, 
arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas 
dokumentas , išduotas ne anksčiau kaip prieš 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). 
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3.1.2 Tiekėjas nėra bankrutavęs, 
likviduojamas, su kreditoriais 
sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar 
apribojęs savo veiklos arba jo padėtis 
pagal šalies, kurioje jis registruotas, 
įstatymus nėra tokia pati ar panaši. 
Jam nėra iškelta 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) Pateikiamas Valstybės įmonės Registrų 
centro arba atitinkamos užsienio šalies institucijos 
išduotas dokumentas (pateikiama skaitmeninė 
dokumento kopija), patvirtinantis, kad tiekėjas nėra 
bankrutavęs, likviduojamas, jam nėra iškelta 
bankroto byla ar vykdomas bankroto procesas ne 
teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio 
likvidavimo procedūros ar susitarimo su 
kreditoriais, arba išrašas iš teismo sprendimo 
(pateikiama skaitmeninė dokumento 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. 

 
2) Tiekėjo deklaracija (šių konkurso sąlygų 

3 priedas), patvirtinanti, kad tiekėjas nėra su 
kreditoriais sudaręs taikos 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 
(dokumentas pateikiamas  elektroninėje formoje). 

 
3.1.3 Tiekėjas (fizinis asmuo) neturi 

teistumo (arba teistumas yra išnykęs 
ar panaikintas), dėl tiekėjo (juridinio 
asmens) per pastaruosius 5 metus 
nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs 
apkaltinamasis teismo nuosprendis 
už nusikalstamas veikas nuosavybei, 
turtinėms teisėms ir turtiniams 
interesams, intelektinei ar 
pramoninei nuosavybei, ekonomikai 
ir verslo tvarkai, finansų sistemai, 
valstybės tarnybai ir viešiesiems 
interesams, išskyrus   3.1.1 punkte 
išvardytas veikas. 

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 išduotas 
dokumentas (pateikiama skaitmeninė dokumento 
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 jo galiojimo laikotarpiu yra 
priimtinas. 
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3.1.4 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 (pateikiama skaitmeninė dokumento 
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. 

3.1.5 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 (pateikiama skaitmeninė 
dokumento 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. 

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

1)Tiekėjo (juridinio asmens) registravimo 
pažymėjimas  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, ar 
priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo teisę verstis 
atitinkama veikla (pateikiama skaitmeninė 
dokumento kopija);   
 
 
2)Lietuvos banko ar atitinkamos užsienio šalies 
institucijos galiojančio leidimo (licencijos), 
leidžiančio verstis kreditavimo veikla,    
dokumentas(pateikiama skaitmeninė dokumento 
kopija);   

 
 

 3)    Filialo registravimo pažymėjimas ir nuostatai 
ar kitas analogiškas dokumentas   ir įgaliojimas (jei 
pasiūlymą pateikia tiekėjo filialas, o pagal jo 
nuostatus ar statutą jis neturi teisės suteikti 
paskolos) pateikiama skaitmeninė dokumento 
kopija).   
 
 

 
3.1.7 Tiekėjas nėra padaręs rimto 

profesinio pažeidimo (konkurencijos, 
darbo, darbuotojų saugos ir 

Tiekėjo deklaracija (šių konkurso sąlygų 3 priedas) 
(dokumentas pateikiamas  elektroninėje formoje). 
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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 juridinis asmuo, yra paskirta 
ekonominė sankcija, kai nuo 
sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši 
sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo 
mažiau kaip treji metai. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
*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 (pateikiama atitinkamo dokumento 
skaitmeninė   kopija);  

2) 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; 

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. Vietoje 1 lentelės 3.1.1- 3.1.3 ir 3.1.6 punktuose nurodytų dokumentų tiekėjas gali 

pateikti Viešųjų pirkimų tarnybos ar kompetentingos užsienio institucijos, jei jos išduota pažyma 
patvirtina atitikimą aukščiau nustatytiems reikalavimams, išduotos pažymos kopiją. Perkančioji 
organizacija turi teisę paprašyti tiekėjo, kad jis pristatytų pažymos originalą. 
 3.3. Tiekėjo, neatitinkančio 1 lentelės reikalavimų, pasiūlymas atmetamas. 
 3.4. Jei tiekėjas dėl pateisinamų priežasčių negali pateikti perkančiosios organizacijos 
reikalaujamų dokumentų, jis turi teisę vietoje jų pateikti kitus perkančiajai organizacijai priimtinus 
dokumentus ar informaciją, kurie patvirtintų, kad tiekėjo kvalifikacija atitinka keliamus 
reikalavimus. Šiuo atveju prieš teikiant pasiūlymą tiekėjas CVP IS priemonėmis kreipiasi į 
perkančiąją organizaciją, nurodydamas ketinamus pateikti dokumentus ir klausdamas, ar jie 
priimtini. Tokį paklausimą perkančioji organizacija svarsto tuo atveju, jei jį gauna likus ne mažiau 
kaip 10 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Tokiu atveju tiekėjui atsakoma likus ne 
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mažiau kaip 6 dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Svarstomas tiktai tiekėjo 
kreipimasis, pateiktas lietuvių kalba. Tiekėjo atsakymas pateikiamas lietuvių kalba. 
 3.5. Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai 
netaikomi. 
            3.6.   Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių konkurso sąlygų 1 lentelės 

punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus 
kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai.  
            3.7. Už CVP IS priemonėmis pateikiamus dokumentus atsako įgaliotas bendrą pasiūlymą 
pateikti tiekėjas, kuris kartu pateikia („prisega“) savo ir kitų ūkio subjektų grupės narių 
dokumentus, pagrindžiančius atitikimą keliamiems kvalifikacijos reikalavimams.  
            3.8. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė 
melagingą informaciją, kurią perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis 
priemonėmis. 
             3.9. Tiekėjų grupės pasiūlymas atmetamas, jeigu bent vienas grupės narys neatitinka šiose 
sąlygose nustatytų kvalifikacijos reikalavimų arba apie nustatytų reikalavimų atitikimą Tiekėjų 
grupė pateikė melagingą informaciją, kurią perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis 
teisėtomis priemonėmis 
  3.10. Jei kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai sudaryti ne lietuvių kalba, kartu turi būti 
pateikiami ir tinkamai patvirtinti vertimai į lietuvių kalbą. Dokumentai, neišversti į lietuvių kalbą, 
nenagrinėjami. Tinkamu vertimo patvirtinimu laikomas patvirtinimas vadovo arba jo įgalioto 
asmens parašu. Patvirtinimas turi būti atliktas lietuvių kalba arba išverstas į lietuvių kalbą. 
   

4. ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE 

 
 

4.1. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos 
sutarties skaitmeninę kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties 
šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su perkančiąja organizacija sudaryti pirkimo sutartį, šių 
įsipareigojimų vertės dalis bendroje pirkimo sutarties vertėje. Jungtinės veiklos sutartis turi 
numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių perkančiajai organizacijai 
nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio 
subjektų grupei (su kuo perkančioji organizacija turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu 
kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją).  

4.2. Perkančioji organizacija nereikalauja, kad ūkio subjektų grupės pateiktą pasiūlymą 
pripažinus geriausiu ir perkančiajai organizacijai pasiūlius sudaryti pirkimo sutartį, ši ūkio subjektų 
grupė įgautų tam tikrą teisinę formą. 

 

5. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS 

5.1. Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad 
jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties 
įvykdymui.   

5.2. Perkančioji organizacija reikalauja pasiūlymus teikti tik elektroninėmis priemonėmis 
naudojant CVP IS. Pasiūlymai, pateikti popierinėje laikmenoje arba ne perkančiosios organizacijos 
nurodytomis elektroninėmis priemonėmis, bus atmesti kaip neatitinkantys pirkimo dokumentų 
reikalavimų, išskyrus pasiūlymo galiojimą užtikrinančio dokumento originalą, kuris turi būti  
pateiktas ne CVP IS priemonėmis.  Pasiūlymus gali teikti tik CVP IS registruoti tiekėjai (nemokama 
registracija adresu http://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt). Visi dokumentai, patvirtinantys tiekėjų 
kvalifikacijos atitiktį konkurso sąlygose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams, kiti pasiūlyme 
pateikiami dokumentai turi būti pateikti elektronine forma, t.y. tiesiogiai suformuoti elektroninėmis 
priemonėmis arba pateikiant skaitmenines dokumentų kopijas. Pateikiami dokumentai ar 
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skaitmeninės dokumentų kopijos turi būti prieinami naudojant nediskriminuojančius, visuotinai 
prieinamus duomenų failų formatus (pvz., pdf,jpg, doc ir kt). Visas pasiūlymas privalo būti 
pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo 
įstatymo nustatytus reikalavimus.  
          5.3. Tiekėjas pasiūlymo galiojimą užtikrinantį dokumentą (originalą) privalo pateikti  
užklijuotame voke adresu Pramonės g.10, Šiauliai iki pasiūlymų pateikimo termino, nurodyto šių 
konkurso sąlygų 5.10. punkte, pabaigos. Ant voko turi būti užrašytas perkančiosios organizacijos 
pavadinimas, adresas, pirkimo pavadinimas, tiekėjo pavadinimas ir adresas. Ant voko taip pat turi 
būti užrašas „Neatplėšti iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos 2011 m. balandžio 19   d. 10 
val. 00 min.“. Vokas su pasiūlymo garantija grąžinamas jį atsiuntusiam tiekėjui, jeigu pasiūlymo 
garantija pateikta  neužklijuotame voke. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumento skaitmeninė 
kopija turi būti pridedama prie CVP  IS priemonėmis pateikiamo  pasiūlymo.   

5.4. Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba. Jei atitinkami 
dokumentai yra išduoti kita kalba, turi būti pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą. 
Tinkamu laikomas vertimas patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu. Dokumentai, neišversti 
į lietuvių kalbą, nenagrinėjami.   
            5.5. Tiekėjas kainos pasiūlymą privalo pateikti pagal konkurso sąlygų 1 priede pateiktą 
formą (CVP IS priemonėmis). Tiekėjo pasiūlymą sudaro pasiūlymo galiojimą užtikrinantis 
dokumentas (originalas)  ir tiekėjo raštu (CVP IS priemonėmis) pateiktų duomenų, dokumentų 
elektroninėje formoje ir atsakymų, visuma (perkančioji organizacija pasilieka sau teisę pareikalauti 
dokumentų originalų). 
             5.6. Tiekėjas savo pasiūlymą privalo parengti: 
             5.6.1. pateikdamas užpildytą pasiūlymo formą,  parengtą pagal šių konkurso sąlygų 1 
priedą; 
             5.6.2. pateikdamas konkurso sąlygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus 
pagrindžiančius dokumentus nurodytus šių sąlygų 3 skyriuje, tarp jų Tiekėjo deklaraciją, parengtą 
pagal šių sąlygų 3 priede pateiktą formą. Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, šią deklaraciją 
užpildo kiekvienas ūkio subjektų grupės narys; 
            5.6.3. pateikdamas Tiekėjo sąžiningumo deklaraciją, parengtą pagal šių konkurso sąlygų 4 
priede pateiktą formą jei Tiekėjas yra juridinis asmuo  ir  pagal šių konkurso sąlygų 5 priede 
pateiktą formą jei tiekėjas yra fizinis asmuo.  Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, šią 
deklaraciją užpildo kiekvienas ūkio subjektų grupės narys (atitinkamas formas pagal juridinio/ 
fizinio asmens statusus); 

5.6.4. pateikdamas pasiūlymų galiojimą užtikrinantį dokumentą (originalas) ne 
elektroninėmis priemonėmis – raštu (popierine forma, voke) iki pasiūlymų pateikimo termino 
pabaigos;  

5.6.5. pateikdamas pasiūlymų galiojimą užtikrinančio dokumento skaitmeninę kopiją 
(teikiama „prisegant“) su pasiūlymu CVP IS priemonėmis; 

5.6.6.  pateikdamas jungtinės veiklos sutarties skaitmeninę kopiją (jeigu dalyvauja ūkio 
subjektų grupė); 

5.6.7. pateikdamas kitą konkurso sąlygose prašomą informaciją ir/ar dokumentus. 
5.7. 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. Laikoma, kad tiekėjas pateikė 
daugiau kaip vieną pasiūlymą, jeigu tą patį pasiūlymą pateikė ir raštu (popierine forma, voke), ir 
naudodamasis CVP IS priemonėmis 

5.8. Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą nurodytą  paslaugos   apimtį. 
5.9. Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus 

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

5.10. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2011 m. balandžio 19 d. 10 val. 00 min.  Lietuvos 
Respublikos laiku (CVP IS priemonėmis pasiūlymas ir popieriniame voke pasiūlymo 
garantija). Tiekėjui CVP IS susirašinėjimo priemonėmis paprašius, perkančioji organizacija 
CVP IS  susirašinėjimo priemonėmis patvirtina, kad tiekėjo pasiūlymas yra gautas, ir nurodo 
gavimo dieną, valandą ir minutę. Kai tiekėjas pasiūlymo galiojimą patvirtinantį dokumentą pateikia 
voke, jam paprašius, perkančioji organizacija patvirtina, kad tiekėjo pasiūlymas yra gautas ir nurodo 
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gavimo dieną, valandą ir minutę. Pasiūlymo pateikimo data laikoma ta, kuomet gaunamas visas 
pasiūlymas (paskutinė pasiūlymo dalis). Jeigu pasiūlymas elektroninėmis priemonėmis pateiktas 
anksčiau, o pasiūlymo galiojimo užtikrinimas, pateikiamas voke, – vėliau, tai pasiūlymo pateikimo 
data fiksuojama voko gavimo data (valanda, minutė).   Perkančioji organizacija neatsako už 
internetinio ryšio kokybę ar pan., dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. 

5.11. Tiekėjai 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 tiekėjo pateiktos informacijos, kurią tiekėjas nurodė kaip 
konfidencialią. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali 
būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali. 

5.12. Pasiūlyme nurodomos paslaugų kainos pateikiamos litais. Pasiūlymas bus vertinamas 
litais. Pasiūlymo kaina turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta šių sąlygų 1 priede. 
Apskaičiuojant kainą turi būti atsižvelgta į visų šio konkurso sąlygų 1 priede nurodytą paslaugų 
kiekį, kainos sudėtines dalis ir pan. Į paslaugos kainą įeina visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos. 

5.13. Pasiūlymas galioja jame tiekėjo nurodytą laiką. Pasiūlymas turi galioti  iki 2011-08-
19.  Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek 
nustatyta pirkimo dokumentuose. 

5.14. Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, perkančioji organizacija turi teisę prašyti, 
kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą 
neprarasdamas teisės į savo pasiūlymo galiojimo užtikrinimą. 

5.15. Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. Apie naują 
pasiūlymų pateikimo terminą perkančioji organizacija paskelbia CVP IS bei praneša tik CVP IS 
priemonėmis prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams. 

5.16. Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti 
savo pasiūlymą. Norėdamas atšaukti ar pakeisti pasiūlymą, tiekėjas CVP IS pasiūlymo lange 
spaudžia „Atsiimti pasiūlymą“. Norėdamas vėl pateikti atšauktą ir pakeistą pasiūlymą, tiekėjas turi 
jį pateikti iš naujo. Vėliau toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, nebus 
pripažįstamas galiojančiu. 

 

6.       PASIŪLYMŲ  GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS 

 
 6.1. Tiekėjo pateikiamo pasiūlymo galiojimas turi būti užtikrintas Lietuvos 

Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija arba draudimo bendrovės 
laidavimo raštu. Pasiūlymą teikiantis ūkio subjektas  gali būti garantu ar laiduotoju. Užtikrinimo 
vertė –  2 (dviejų) procentų Lt dydžio, skaičiuojant  nuo  bendros pasiūlyme nurodytos paslaugos 
kainos.  Šiuo dokumentu turi būti garantuotas  užtikrinimo vertės dydžio  išmokėjimas perkančiajai 
organizacijai gavus pirmą raštišką perkančiosios organizacijos reikalavimą mokėti (originalą), 
kuriame nurodytas garantinio rašto numeris, patvirtinantį, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 

6.1.1. tiekėjas atsiima savo pasiūlymą pasiūlymo galiojimo laikotarpiu; . 

6.1.2. tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį,   raštu atsisako ją sudaryti  
arba iki perkančiosios organizacijos nurodyto laiko jos nepasirašo, arba  atsisako sudaryti pirkimo 
sutartį pirkimo dokumentuose nurodytomis sąlygomis; 

6.1.3. tiekėjo pateikta „Tiekėjo sąžiningumo deklaracija“ yra melaginga. 
     Išmokėjimas turi būti pervestas į perkančiosios organizacijos sąskaitą, be jokių prieštaravimų ar 
teisminių nagrinėjimų, gavus perkančiosios organizacijos raštišką reikalavimą. Bet kokie 
nesutarimai, kylantys iš ar dėl šios garantijos, bus sprendžiami perkančiosios organizacijos šalies 
teismuose. 
 6.2.Pasiūlymo užtikrinimas turi galioti visą pasiūlymo galiojimo laiką. 
 6.3.Prieš pateikdamas pirkimo pasiūlymą tiekėjas gali prašyti perkančiosios organizacijos 
patvirtinti, kad ji sutinka priimti jo siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą. Tokiu atveju 
perkančioji organizacija privalo duoti tiekėjui atsakymą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo 
prašymo gavimo dienos. Šis patvirtinimas neatima teisės iš perkančiosios organizacijos atmesti 
pasiūlymo galiojimo užtikrinimą, gavus informaciją, kad pasiūlymą užtikrinantis ūkio subjektas 
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tapo nemokus ar neįvykdė įsipareigojimų perkančiajai organizacijai arba kitiems ūkio subjektams, 
ar netinkamai juos vykdė. 
 6.4. Perkančioji organizacija įsipareigoja nedelsdama ir ne vėliau kaip per 7 dienas grąžinti 
konkurso pasiūlymo galiojimą užtikrinantį dokumentą, kai: 
 6.4.1.pasibaigia konkurso pasiūlymų užtikrinimo galiojimo laikas; 
 6.4.2. įsigalioja pirkimo sutartis; 
 6.4.3.buvo nutrauktos pirkimo procedūros. 
 

7. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS 

 
 

7.1. Konkurso sąlygos gali būti paaiškinamos, patikslinamos tiekėjų iniciatyva, jiems CVP 
IS susirašinėjimo priemonėmis kreipiantis į perkančiąją organizaciją. Prašymai paaiškinti konkurso 
sąlygas gali būti pateikiami perkančiajai organizacijai ne vėliau kaip likus 10 dienų iki pasiūlymų 
pateikimo termino pabaigos. Tiekėjai turėtų būti aktyvūs ir pateikti klausimus ar paprašyti 
paaiškinti konkurso sąlygas iš karto jas išanalizavę, atsižvelgdami į tai, kad pasibaigus pasiūlymų 
pateikimo terminui, pasiūlymo turinio keisti nebus galima.  

7.2. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui perkančioji organizacija turi teisę savo 
iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas.  

7.3. Atsakydama į kiekvieną tiekėjo raštu pateiktą prašymą paaiškinti konkurso sąlygas, 
jeigu jis buvo pateiktas nepasibaigus šių konkurso sąlygų 7.1 punkte nurodytam terminui, arba 
aiškindama, tikslindama konkurso sąlygas savo iniciatyva, perkančioji organizacija turi 
paaiškinimus, patikslinimus išsiųsti visiems tiekėjams ne vėliau kaip likus 6 dienoms iki pasiūlymų 
pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas perkančioji 
organizacija atsako CVP IS priemonėmis ne vėliau kaip per 6  dienas nuo jo gavimo dienos. 
Perkančioji organizacija, atsakydama tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems 
tiekėjams CVP IS priemonėmis bet nenurodo, kuris tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti konkurso 
sąlygas. 

7.4.Perkančioji organizacija, paaiškindama ar patikslindama pirkimo dokumentus, privalo 
užtikrinti tiekėjų anonimiškumą, t. y. privalo užtikrinti, kad tiekėjas nesužinotų kitų tiekėjų, 
dalyvaujančių pirkimo procedūrose, pavadinimų ir kitų rekvizitų  

7.5. Perkančioji organizacija nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų 
paaiškinimų. 
 7.6. Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios 
organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas CVP IS priemonėmis. Tiesioginį ryšį su 
tiekėjais įgaliotas palaikyti – komercijos direktorius Gintautas Šablinskas, adresas: Pramonės g. 10, 
LT-78502, Šiauliai, 304 kab., tel. (8 41) 59 12 06, faks. (8 41) 54 03 07, el.paštas: 
gintautas.s@senergija.lt. 

7.7. Tuo atveju, kai tikslinama paskelbta informacija, perkančioji organizacija atitinkamai 
patikslina skelbimą apie pirkimą ir prireikus pratęsia pasiūlymų pateikimo terminą protingumo 
kriterijų atitinkančiam terminui, per kurį tiekėjai, rengdami pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į 
patikslinimus. Jeigu perkančioji organizacija konkurso sąlygas paaiškina (patikslina) ir negali 
konkurso sąlygų paaiškinimų (patikslinimų)   pateikti taip, kad visi kandidatai juos gautų ne vėliau 
kaip likus 6 dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, perkelia pasiūlymų pateikimo 
terminą laikui, per kurį tiekėjai, rengdami pirkimo pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į šiuos 
paaiškinimus (patikslinimus). Apie pasiūlymų pateikimo termino pratęsimą pranešama patikslinant 
skelbimą. Pranešimai apie pasiūlymų pateikimo termino nukėlimą taip pat išsiunčiami visiems 
tiekėjams, kuriems buvo pateiktos konkurso sąlygos.  
 7.8. Perkančiajai organizacijai prašymai dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų ir patikslinimų 
turi būti teikiami lietuvių kalba. Pirkimo dokumentų paaiškinimus ir patikslinimus perkančioji 
organizacija teikia lietuvių kalba. 
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8.  VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪROS 

 
            8.1. Susipažinimas su tiekėjų pasiūlymais, gautais CVP IS priemonėmis, prilyginamas vokų 
atplėšimui. Susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais vyks Viešųjų pirkimų 
komisijos (toliau – Komisija) posėdyje adresu: AB “Šiaulių energija”, Pramonės g. 10, 
Techniniame kab., LT –78502 Šiauliai, Lietuva. Posėdžio pradžia 2011 m. balandžio 19d. 10 val. 
00 min. (Lietuvos laiku). 
 8.2. Susipažinimo su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais procedūroje turi teisę 
dalyvauti visi pasiūlymus pateikę tiekėjai arba jų įgalioti atstovai, taip pat viešuosius pirkimus 
kontroliuojančių institucijų atstovai.  
 8.3. Susipažinimo su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais procedūroje dalyvaujantiems 
tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams skelbiamas pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas, 
pasiūlyme nurodyta kaina ir pranešama, ar yra pateiktas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas 
(atplėšiamas popierinis vokas), ar pasiūlymas pateiktas perkančiosios organizacijos nurodytomis 
elektroninėmis priemonėmis. Tuo atveju, kai pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaičiais, 
neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais. Ši informacija 
pateikiama ir posėdyje nedalyvavusiems, tačiau pageidavimą gauti informaciją SVP IS 
susirašinėjimo priemonėmis pareiškusiems tiekėjams. 
 8.4. Kiekvienas susipažinimo su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais 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. 
 8.5.  Tolesnes pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, 
tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant. 
 

9. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS 

 
9.1. Komisija tikrina tiekėjų pasiūlymuose pateiktų kvalifikacinių duomenų atitikimą 

konkurso sąlygose nustatytiems minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams. Jeigu Komisija 
nustato, kad tiekėjo pateikti kvalifikaciniai duomenys yra neišsamūs arba netikslūs, ji privalo CVP 
IS priemonėmis 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. 

9.2. Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio tiekėjo minimalių 
kvalifikacijos duomenų atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams ir kiekvienam iš jų 
CVP IS priemonėmis praneša apie šio patikrinimo rezultatus. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo 
procedūrose turi tik tie tiekėjai, kurių kvalifikacijos duomenys atitinka perkančiosios organizacijos 
keliamus reikalavimus. 

9.3. Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai CVP IS priemonėmis paprašius, 
tiekėjai privalo per Komisijos nurodytą terminą pateikti CVP IS priemonėmis  papildomus 
paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės. Paaiškinimai siunčiami CVP IS priemonėmis. Esant 
reikalui, tiekėjų atstovai gali būti kviečiami į Komisijos posėdį, pranešant visiems tiekėjams, į 
kokius klausimus turės atsakyti jų atstovai. 

9.4. Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, ji 
privalo CVP IS priemonėmis paprašyti tiekėjų per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme 
pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos 
kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos 
sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis. 

9.5. Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija privalo tiekėjo 
CVP IS susirašinėjimo priemonėmis paprašyti per Komisijos nurodytą terminą pagrįsti neįprastai mažą 
pasiūlymo kainą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą. Perkančioji organizacija turi 
įvertinti riziką, ar tiekėjas, kurio pasiūlyme nurodyta neįprastai maža kaina, sugebės tinkamai įvykdyti 
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pirkimo sutartį, bei užtikrinti, kad nebūtų sudaromos sąlygos konkurencijai iškraipyti. Perkančioji 
organizacija, vertindama, ar tiekėjo pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža, 
vadovaujasi Viešųjų pirkimų įstatymo 40 straipsnio 2 ir 3 dalyse įtvirtintomis nuostatomis, Viešųjų 
pirkimų tarnybos direktoriaus 2009 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 1S-96 (Žin., 2009, Nr. 119-5131) 
patvirtintu Pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai mažos kainos apibrėžimu. Jei 
tiekėjas kainos nepagrindžia, jo pasiūlymas atmetamas. Apie tokio atmetimo priežastis perkančioji 
organizacija informuoja Viešųjų pirkimų tarnybą, fiksuodama pirkimo procedūros ataskaitoje. 
            9.6.Tiekėjo pateiktų kvalifikacijos duomenų patikslinimai, pasiūlymo turinio paaiškinimai, 
pasiūlyme nurodytų aritmetinių klaidų pataisymai, neįprastai mažos kainos pagrindimo dokumentai 
siunčiami perkančiajai organizacijai tik CVP IS priemonėmis. 

9.7. Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu: 
 9.7.1.tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacinių reikalavimų; 
 9.7.2. tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją 
ir, perkančiajai organizacijai prašant, nepatikslino jų; 
 9.7.3. pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygose  nustatytų reikalavimų; 
 9.7.4. tiekėjas per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų 
ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo; 
 9.7.5. visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per 
didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos; 
 9.7.6. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Komisijos prašymu nepateikė raštiško 
kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos; 
 9.7.7. pasiūlymas buvo pateiktas ne perkančiosios organizacijos nurodytomis elektroninėmis 
priemonėmis.   
 

10. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS 

   10.1.  Perkančiosios organizacijos neatmesti Pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos 
kriterijų.  
            10.2  Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos litais. 
            10.3. Pasiūlymo kaina apskaičiuojama taip: 

Pk = (Pn x Ps) x 2   + Pm 

 

Pk – paskolos kaina; 
Pn – palūkanų norma *; 
Ps – paskolos suma ( 19 mln.Lt ); 
Pm – visi papildomi mokesčiai (24 mėnesių). 
*Pn = (6 mėnesių Vilibor 2011 m. vasario 19 dienai + nekintama metinė palūkanų marža)/100. 

            
           * Tiekėjų pasiūlymuose, užtikrinant galimybę perkančiajai organizacijai objektyviai vertinti 
visų dalyvių pasiūlymus, nurodoma 6 mėnesių VILIBOR  2011 m. vasario 19 dienai.  Pasirašant 
sutartį su šį konkursą laimėjusiu dalyviu, sutartyje nurodant paslaugos kainą, bus imamas dieną 
prieš pasirašant sutartį skelbtas 6 mėnesių VILIBOR. 
  

11. PASIŪLYMŲ EILĖ IR SPRENDIMAS DĖL PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMO 

11.1. 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 tas 
pasiūlymas, kuris visas (paskutinė jo dalis) pateiktas anksčiausiai.  

11.2. 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 
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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.  

11.3. Pirkimo sutartis sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigė atidėjimo 
terminas (15 dienų laikotarpis nuo pranešimo apie pasiūlymų eilę ir apie laimėjusį pasiūlymą 
išsiuntimo suinteresuotiems dalyviams dienos). Ši nuostata netaikoma, jei pasiūlymą pateikė vienas 
tiekėjas. 

11.4. Perkančioji organizacija sudaryti pirkimo sutartį siūlo tam dalyviui, kurio pasiūlymas 
pripažintas laimėjusiu. Dalyvis sudaryti pirkimo sutarties kviečiamas raštu CVP IS priemonėmis. 
Konkursą 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.  

11.5. Jeigu tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu atsisako ją sudaryti 
arba  iki perkančiosios organizacijos nurodyto laiko jos nepasirašo, arba tiekėjo pateikta  „Tiekėjo 
sąžiningumo deklaracija“ yra melaginga, arba iki perkančiosios organizacijos nurodyto laiko 
neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, arba atsisako sudaryti pirkimo sutartį 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. 

11.6. Perkančioji organizacija, gavusi dalyvio raštu pateiktą prašymą, turi nedelsdama, ne 
vėliau kaip per 15 dienų nuo prašymo gavimo dienos, nurodyti: 

11.6.1. dalyviui, kurio pasiūlymas nebuvo atmestas, – laimėjusio pasiūlymo charakteristikas 
ir santykinius pranašumus, dėl kurių šis pasiūlymas buvo pripažintas geriausiu, taip pat šį pasiūlymą 
pateikusio dalyvio ar preliminariosios sutarties šalių pavadinimus;  

11.6.2. dalyviui, kurio pasiūlymas buvo atmestas, pasiūlymo atmetimo priežastis. 
11.7. Perkančioji organizacija   negali teikti informacijos, jei jos atskleidimas prieštarauja 

teisės aktams, kenkia visuomenės interesams, teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba 
trukdo užtikrinti sąžiningą konkurenciją, taip pat neteikiama tokia informacija, kurią tiekėjas nurodė 
kaip konfidencialią. 

11.8. Sutarties projektą siūlysime derinti  CVP IS priemonėmis. 
 

12. PRETENZIJŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA 

 12.1.Tiekėjas, kuris mano, kad perkančioji organizacija nesilaikė Viešųjų pirkimų įstatymo 
reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, šiame skyriuje nustatyta tvarka gali 
kreiptis į apygardos teismą, kaip pirmosios instancijos teismą dėl: 
 12.1.1. laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, įskaitant pirkimo procedūros sustabdymą ar 
perkančiosios organizacijos priimto sprendimo vykdymo sustabdymą; 
 12.1.2. perkančiosios organizacijos sprendimų, kurie neatitinka viešųjų pirkimų įstatymo 
reikalavimų, panaikinimo ar pakeitimo; 
 12.1.3. žalos atlyginimo; 
 12.1.4.  pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia; 
 12.1.5. alternatyvių sankcijų taikymo. 
 12.2. Tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti perkančiosios 
organizacijos  sprendimus ar veiksmus, pirmiausia turi pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai 
V viešųjų pirkimų įstatymo skyriuje nustatyta tvarka. Pretenzija turi būti pateikta CVP IS 
priemonėmis. Perkančiosios organizacijos sprendimas, priimtas išnagrinėjus tiekėjo pretenziją, gali 
būti skundžiamas teismui V viešųjų pirkimų įstatymo skyriuje nustatyta tvarka.  
 12.3. Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar 
pareikšti ieškinį teismui (išskyrus ieškinį dėl pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia): 
1) per 15 dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo apie jos priimtą sprendimą  išsiuntimo 
tiekėjams dienos;  
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2) per 10 dienų  nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą dienos, jei 
Viešųjų pirkimų įstatyme nėra reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios 
organizacijos priimtus sprendimus. 
 12.4. Perkančioji organizacija nagrinėja tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo 
sutarties sudarymo dienos. 
 12.5.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 pranešimo apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo 
pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams dienos. 
 12.6.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 pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems kandidatams 
ir suinteresuotiems dalyviams, taip pat juos informuoti apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros 
terminų pasikeitimą. 
 12.7. Tiekėjas, pateikęs prašymą ar pareiškęs ieškinį teismui, privalo nedelsdamas, bet ne 
vėliau kaip  per 3 darbo dienas elektroninėmis priemonėmis ar pasirašytinai per kurjerį pateikti 
perkančiajai organizacijai prašymo ar ieškinio kopiją su priėmimo žyma ar kitais gavimo teisme 
įrodymais. 

12.8. Perkančioji organizacija, gavusi tiekėjo prašymo ar ieškinio teismui kopiją, negali 
sudaryti pirkimo sutarties, kol nesibaigė atidėjimo terminas ar viešųjų pirkimų įstatymo 941 
straipsnio 2 dalyje, 951 straipsnio 3 dalies 3 punkte ir 951 straipsnio 4 dalies 3 punkte nurodyti 
terminai ir kol perkančioji organizacija negavo teismo pranešimo apie: 

12.8.1.  motyvuotą teismo nutartį, kuria atsisakoma priimti ieškinį; 
12.8.2.  motyvuotą teismo nutartį dėl tiekėjo prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones 

atmetimo, kai šis prašymas teisme buvo gautas iki ieškinio pareiškimo; 
12.8.3.  teismo rezoliuciją priimti ieškinį netaikant laikinųjų apsaugos priemonių. 
12.9. Teismas, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 dienas, informuoja perkančiąją 

organizaciją ir prašymą pateikusį ar ieškinį pareiškusį tiekėją apie motyvuotą nutartį ar rezoliuciją.  
12.10. Jeigu dėl tiekėjo prašymo pateikimo ar ieškinio pareiškimo teismui pratęsiami 

anksčiau tiekėjams pranešti pirkimo procedūrų terminai, apie tai perkančioji organizacija išsiunčia 
tiekėjams pranešimus ir nurodo terminų pratęsimo priežastis.  

12.11. Teismas priima motyvuotą nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, 
vadovaudamasis ekonomiškumo ir efektyvumo principais bei viešuoju interesu. Teismas gali 
nuspręsti netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų 
teikiamą naudą.  

12.12. Teismui pareikštas ieškinys turi būti išnagrinėtas šiame įstatyme ir Lietuvos 
Respublikos civilinio proceso kodekse nustatyta rašytinio arba žodinio proceso tvarka. Ieškinys ar 
apeliacinis skundas turi būti išnagrinėtas ne vėliau kaip per 45 dienas nuo jo priėmimo dienos. 

12.13. Perkančioji organizacija, sužinojusi apie teismo sprendimą dėl tiekėjo prašymo ar 
ieškinio, nedelsdama informuoja suinteresuotus kandidatus ir suinteresuotus dalyvius apie teismo 
priimtus sprendimus. 

 

13. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS 

 
 
 13.1. Pirkimo sutartis negali būti sudaroma, kol nesibaigė Viešųjų pirkimų įstatymo 
nustatyti tiekėjų pretenzijų ir ieškinio pateikimo terminai, išskyrus atvejį, kai pasiūlymą pateikia tik 
vienas tiekėjas. 
 13.2. Sudaroma pirkimo sutartis turi atitikti laimėjusio tiekėjo pasiūlymą ir šias konkurso 
sąlygas. Konkursą laimėjęs tiekėjas turi pateikti sutarties projektą, kuris turi atitikti jo pasiūlymą ir 
šias konkurso sąlygas. Teikiamame projekte negali būti nuostatų, prieštaraujančių šioms konkurso 
sąlygoms ir jose nurodytoms sutarties nuostatoms.  
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        Visi konkurso dokumentuose numatyti reikalavimai (sąlygos), susiję su paslaugos teikimu, 
pirkimo sutartyje tampa tiekėjo įsipareigojimais.   
        Sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu galės būti atitinkamai keičiamos, jei pasikeis 
tas sąlygas reglamentuojantys šalies teisės aktai (įskaitant naujų teisės aktų  įsigaliojimą ir 
galiojančių teisės aktų panaikinimą arba pakeitimus).  
           Pirkimo   sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus 
tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 
straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas 
Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.      
          13.3. Vadovaujantis  Viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsniu, pirkimo (Paskolos) sutartyje turi 
būti šios sąlygos (nuostatos): 
 
        13.3.1. Sutarties šalių teisės ir pareigos.  
 
   1) Tiekėjas   įsipareigoja: 
        Perkančiajai organizacijai   suteikti finansinę paslaugą-  19.000.000 Lt (devyniolikos  milijonų) 
paskolą (kredito liniją). 
         Neprieštarauti kad paskola (kredito linija) bus naudojama  įmonės piniginių srautų 
subalansavimui ir apyvartinių lėšų papildymui, tame tarpe   dengti akcinės bendrovės „Šiaulių 
energija“ įsiskolinimui pagal 1999-05-27 paskolos (kredito linijos) sutartį Nr.9 „Swedbank“, AB 
(iki 19 mln.Lt). 
         Įsigaliojus paskolos (kredito linijos) sutarčiai,   pervesti kredito linijos sumas iš paskolinės 
sąskaitos į AB „Šiaulių energija“ banko sąskaitą per 1 darbo dieną pagal pateiktą mokėjimo 
pavedimą nereikalaudamas paskolos panaudojimo dokumentų.  
         Sutartyje nenumatyti termino, iki kurio turi būti pradėta naudotis kredito linija. 
       
      2) Perkančioji organizacija įsipareigoja: 
       Visą  pasiskolintą kredito sumą    grąžinti iki  sutarties galiojimo termino pabaigos  ir pirkimo 
sutartyje nustatyta tvarka mokėti palūkanas.  
      Paskolą (kredito liniją) naudoti įmonės piniginių srautų subalansavimui ir apyvartinių lėšų 
papildymui, tame tarpe   dengti akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ įsiskolinimui pagal 1999-05-
27 paskolos (kredito linijos) sutartį Nr.9 „Swedbank“, AB (iki 19 mln.Lt). 
 
        3)  Kitos šalių teisės ir pareigos nustatomos pagal sutartims taikomų teisės aktų reikalavimus, 
šių   konkurso sąlygų  reikalavimus, Lietuvos Respublikos Civilinį kodeksą, kreditavimo sutartims 
taikomų teisės aktų reikalavimus   ir šalių raštu sudarytus papildomus susitarimus. 
  
               
           13.3.2. Perkamos paslaugos.  
Pirkimo objektas – finansinė paslauga – kredito linija apyvartinėms lėšoms (ilgalaikė paskola). Tai    
suteiktas 19.000.000 Lt (devyniolikos  milijonų litų) kredito limitas, kuriuo AB „Šiaulių energija“ 
gali naudotis sutarties galiojimo metu, t.y. paėmusi kreditą, gali laikas nuo laiko jį grąžinti  ir vėl 
paimti visą ar dalį kredito.  
              Paskolos (kredito linijos) valiuta- Lietuvos litai  (LTL).    
               
           13.3.3. Kaina arba kainodaros taisyklės:  
          Kaina apskaičiuojama pagal 10.3 punkte nurodytą tvarką.  
          Palūkanų norma – kintama, skaičiuojama prie kintančios bazinės palūkanų normos pridedant 
nekintamą paskolos davėjo maržą. Bazinė palūkanų norma - 6 mėn. VILIBOR. Sutartyje nurodant 
paslaugos kainą, bus imamas dieną prieš pasirašant sutartį skelbtas 6 mėnesių Vilibor. Bazinė 
palūkanų norma perskaičiuojama kartą per 6 mėnesius. Tiekėjo pasiūlyme nurodyta nekintama 
palūkanų normos dalis (marža) įrašoma į sutartį ir negali būti keičiama visą sutarties galiojimo 
laikotarpį.  
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            Įsipareigojimo ir išankstinio grąžinimo mokesčiai netaikomi, o visi kiti galimi su paskola 
(kredito linija) susiję mokesčiai (mokėjimai) gali būti taikomi arba netaikomi paslaugos tiekėjo 
nuožiūra. Tuo atveju, jei  tiekėjas nusprendžia minėtus mokesčius (mokėjimus) taikyti, jis privalo 
juos nurodyti savo pasiūlyme atskira eilute, įskaičiuojant juos į pasiūlymo kainą. Sudarant būsimą 
viešojo pirkimo sutartį, joje nebus numatyta jokių pasiūlyme nenumatytų ir į kainą neįskaičiuotų su 
paskola (kredito linija) susijusių mokesčių ar mokėjimų.    

   
13.3.4. Prievolių įvykdymo terminai. 

      Tiekėjo   suteikta finansine paslauga  Perkančioji organizacija    gali naudotis sutarties galiojimo 
metu.   

 
13.3.5. Atsiskaitymų ir mokėjimų tvarka.  
Visą pasiskolintą kredito sumą perkančioji organizacija turi grąžinti iki sutarties galiojimo 

termino pabaigos. 
Palūkanos pradedamos skaičiuoti nuo pirmos kredito suteikimo dienos, kuomet AB „Šiaulių 

energija“ prašymu (mokėjimo pavedimu) kredito linijos lėšos yra nurašomos nuo paskolinės 
sąskaitos. Palūkanos yra skaičiuojamos nuo AB „Šiaulių energija“ paimtos ir negrąžintos kredito 
linijos sumos. Palūkanos priskaičiuojamos kas mėnesį ir AB „Šiaulių energija“ sumoka jas tiekėjui 
iki kiekvieno mėnesio paskutinės darbo dienos. 

 
13.3.6. Prievolių įvykdymo užtikrinimas: 
13.3.6.1. Tiekėjo prievolių įvykdymo užtikrinimas. 

     Tiekėjas įsipareigoja sumokėti Perkančiajai organizacijai 0,04 (keturių šimtųjų) proc. dydžio 
delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo užsakytos, bet pavėluotai suteiktos sumos. Tuo 
atveju, jei vėlavimas trunka ilgiau nei 30 dienų, Perkančioji organizacija gali reikalauti kompensuoti 
visus su kredito suteikimo vėlavimu susijusius nuostolius. 

 
           13.3.6.2. Perkančiosios organizacijos prievolių įvykdymo užtikrinimas. 

Už vėlavimą grąžinti paskolą ir/ar mokėti palūkanas sutartyje numatytais terminais 
perkančioji organizacija mokės ( tiekėjui pareikalavus)   tiekėjui 0,04 (keturių šimtųjų) proc. dydžio 
delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo pavėluotai grąžintos paskolos sumos ir/ar pavėluotai 
sumokėtų palūkanų sumos.  

Kitos paskolos grąžinimą užtikrinančios priemonės nenumatomos.  
Perkančioji organizacija neįsipareigoja būsima viešojo pirkimo sutartimi įkeisti turtą 

(kilnojamą ar nekilnojamą),  pinigines lėšas bankų sąskaitose ar garantuoti apyvartą per paslaugos 
tiekėjo įstaigose atidarytas banko sąskaitas. Tiekėjas negali vienašališkai reikalauti į būsimą viešojo 
pirkimo sutartį įtraukti papildomų paskolos grąžinimą užtikrinančių priemonių, kurios sąlygotų 
perkančiajai organizacijai papildomas finansines išlaidas ar veiklos suvaržymus ar apribojimus.           

 
13.3.7. Ginčų sprendimo tvarka.  
Ginčai sprendžiami derybų būdu, o per protingą terminą nepavykus taip išspręsti ginčo, jis 

bus nagrinėjamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos 
teismuose, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise. 

 
13.3.8. Sutarties nutraukimo tvarka. 
Sutartis gali būti nutraukta šalių susitarimu arba kitais Lietuvos Respublikos teisės aktų ir 

pirkimo sutarties nustatytais atvejais Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.  
 
13.3.9. Sutarties galiojimas.  

     Pirkimo sutartis sudaroma 24 (dvidešimt keturių) mėn. laikotarpiui nuo  sutarties įsigaliojimo 
datos. Šalių susitarimu sutartis   gali būti pratęsta  3 (tris) kartus Perkančiajai organizacijai ne 
blogesnėmis sąlygomis.    Sutartis gali būti pratęsiama 12 (dvylikos)  arba 24 (dvidešimt keturių) 
mėnesių laikotarpiui. Pirkimo sutartis galioja iki jos termino pasibaigimo arba iki jos nutraukimo 
dienos.  
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          13.3.10. Apribojimai ir suvaržymai 

Paslaugos tiekėjas negali vienašališkai reikalauti viešojo pirkimo sutartyje numatyti 
apribojimus tolimesniam perkančiosios organizacijos skolinimuisi iš kitų kredito įstaigų bei kitokius 
jos ūkinės – finansinės veiklos suvaržymus. 
           

13.3.11. Pasibaigus pirkimo sutarties galiojimui, neįvykdytos šalių finansinės prievolės 
(paskolos, palūkanų, netesybų mokėjimas, nuostolių atlyginimas) lieka galioti, jei šalys nesusitaria 
kitaip. 

 
            13.3.12. Pirkimo Sutartyje gali būti nustatytos ir kitos sąlygos, jei jos neprieštaraus Pirkimo 
dokumentams ir šalys dėl jų susitars.  
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14. PRIEDAI 

 
 14.1.  Pasiūlymo forma -1 konkurso sąlygų  priedas. 
 14.2.  Techninė specifikacija - 2 konkurso sąlygų  priedas. 
 14.3.  Tiekėjo deklaracijos formos pavyzdys - 3 konkurso sąlygų priedas. 
            14.4.  Tiekėjo (juridinio asmens, kitos organizacijos ar jo (jos) padalinio) sąžiningumo 
deklaracijos forma - 4 konkurso sąlygų priedas. 
 14.5. Tiekėjo (fizinio asmens) sąžiningumo deklaracijos forma - 5 konkurso sąlygų priedas.  
  
  

 
  
 
 
 
 
 

Pirkimo komisijos pirmininkas     G. Šablinskas  
Nariai:         V. Pavlavičius   
          A. Morkvėnas   
          I.  Sargūnienė                                                                       
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Atviro konkurso sąlygų 
1 priedas 

 
 
 
 

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)) 
 

PASIŪLYMAS 
DĖL  FINANSINĖS  PASLAUGOS –  KREDITO LINIJOS    PIRKIMO 

____________ Nr.______ 
(Data) 

(Sudarymo vieta) 
 
 
 

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų 

grupė, surašomi visi tiekėjų pavadinimai/ 
 
 

Tiekėjo įmonės kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų 

grupė, surašomi visi tiekėjų įmonių kodai/ 
 

Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, 

surašomi visi tiekėjų adresai/*   
* jeigu pasiūlymą pateikia ne vadovas, 
pasiūlyme pateikiama įgaliojimo skaitmeninė 
versija 

 
 

Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė  
Telefono numeris  
Fakso numeris  
El. pašto adresas  
 

 
 
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis: 
 a)  atviro konkurso skelbime, paskelbtame CVPIS, išspausdintame  2011-   -..... „Valstybės žinių“ 

priede „Informaciniai pranešimai“ Nr.____ , Pirkimo numeris ___ . 
  b) šio  konkurso sąlygose; 
  c) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose). 
 
2. Pasirašydamas pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės 
kopijos yra tikros. 
 
3. Taip pat patvirtiname, kad pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia 
tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui. 
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Mes siūlome suteikti 19 milijonų litų kredito liniją 24 mėnesiams, už kurią būtų mokama ši 
kaina :  

 
_________________ Lt (________________________________________________) 

(suma skaičiais)   (suma žodžiais) 

 

 

Paskolos gavėjas AB „Šiaulių energija“ 
Suma                                            19.000.000,00 Lt 

(devyniolika milijonų litų 00 cnt.)    
Valiuta Lt (litai) 
Terminas 24 mėnesiai.  
Metinė palūkanų norma:  
a)Bazinė palūkanų norma*   1,7 %               (6 mėnesių VILIBOR  2011 m. vasario 19  dienai )  
b)Marža nekintama  
Paskolos administravimo mokestis  
Kiti mokesčiai, jeigu numatomi:    
    .......  
     ......  
Apskaičiuota   paskolos kaina    
( pagal šio konkurso sąlygų 10.3 punkte 

pateiktą formulę )   

 

Įsipareigojimo mokestis nėra 
Prievolių užtikrinimo priemonės nėra 
Palūkanų mokėjimas kas mėnesį 
Paskolos grąžinimas paskola grąžinama termino pabaigoje 
Paskolos grąžinimas anksčiau 
numatyto termino 

paskolos gavėjas gali laikas nuo laiko grąžinti kreditą bankui ir vėl 
paimti visą ar dalį kredito. 

 

* Tiekėjų pasiūlymuose, užtikrinant galimybę perkančiajai organizacijai objektyviai vertinti 

visų dalyvių pasiūlymus, nurodoma 6 mėnesių VILIBOR  2011 m. vasario 19  dienai.    
 
       Pastaba. Skaičiuojant pasiūlymą daroma prielaida, kad paskolos gavėjas naudosis visa  suma  
(devyniolika milijonų litų)   visą paskolos teikimo laikotarpį  24 mėnesius (neskaitant galimų 
pratęsimų).   

 
            Tiekėjas patvirtina, kad palūkanos ir visi kiti mokesčiai ir/ar mokėjimai už   paslaugą yra 
įtraukti į pasiūlymo kainą. Šių mokėjimų (be palūkanų) pavadinimai ir dydžiai litais, įskaitant visus 
mokesčius, yra išvardinti pasiūlymo lentelėje. Visi lentelėje pateikiami mokesčiai (administravimo 
ir kiti) turi būti skaičiuojami 24 mėnesių laikotarpiui. Jeigu tiekėjas numato taikyti sutarties 
pakeitimo mokestį, jis kartu su kitais mokesčiais  nurodo sutarties keitimo mokestį, apimantį vieną 
sutarties pakeitimą, ir įtraukia šią sumą į pasiūlymo kainą. 

 
 Tiekėjas patvirtina, kad paslaugos gavėjas nėra apribotas   kredito grąžinimo grafiku. 

Paslaugos gavėjas gali grąžinti panaudotą kredito linijos dalį bet kuriuo metu, bet kokia suma ir vėl 
panaudoti dalį arba visą kredito limitą iki sutarties galiojimo termino pabaigos. 
            Tiekėjas patvirtina, kad įsipareigojimo ir išankstinio grąžinimo mokestis taikomas nebus, o 
kiti mokesčiai taikomi  tiekėjo nuožiūra yra įtraukti į pasiūlymo kainą ir nurodyti pasiūlymo eilutėse 
kiti mokesčiai.  
            Tiekėjas patvirtina, kad pasiūlyme nurodyta   tiekėjo metinė marža (procentais) bus įtraukta 
į   paslaugos sutartį ir bus nekintama per visą sutarties laikotarpį. Pasirašant sutartį su šį konkursą 
laimėjusiu dalyviu, sutartyje nurodant paslaugos kainą, bus imamas dieną prieš pasirašant sutartį 
skelbtas 6 mėnesių VILIBOR. Sudarant būsimą viešojo pirkimo sutartį, joje nebus numatyta jokių 
pasiūlyme nenumatytų ir į kainą neįskaičiuotų su paskola (kredito linija) susijusių mokesčių ar 
mokėjimų. Pirkimo sutartis sudaroma 24 (dvidešimt keturių) mėn. laikotarpiui nuo  sutarties 
įsigaliojimo datos. Šalių susitarimu sutartis   gali būti pratęsta  3 (tris) kartus Perkančiajai 
organizacijai ne blogesnėmis sąlygomis.    Sutartis gali būti pratęsiama 12 (dvylikos)  arba 24 
(dvidešimt keturių) mėnesių laikotarpiui. 
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Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: 

Lentelė Nr.2 
Eil.
Nr. 

Pateiktų dokumentų pavadinimas Dokumento puslapių 
skaičius 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
 
 
Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:                                                   
                                                                                                                                      Lentelė Nr.3 
Eil. 
Nr. 

Pateikto dokumento pavadinimas***  

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

 
 
 
 
 
 
Pasiūlymas galioja iki  2011-08-19.   
 
 
Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame 

___________________________________ 

_______________________________________________________________________________ . 
(Nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus ir garantą ar laiduotoją) 

 
 
 
 
 
 
      

(Tiekėjo arba jo įgalioto 
asmens pareigų pavadinimas) 

 (Parašas)   (Vardas ir pavardė)   
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Atviro konkurso sąlygų 
2 priedas 

                                 
   

Techninė specifikacija 
 

 
 

  
1. Perkančioji organizacija 
Akcinė bendrovė „Šiaulių energija”. 
 
2. Pirkimo objektas 
Pirkimo objektas – finansinė paslauga – kredito linija apyvartinėms lėšoms (ilgalaikė paskola). Tai  
suteiktas 19 (devyniolikos) milijonų litų kredito limitas, kuriuo AB „Šiaulių energija“ gali naudotis 
2 metus, t.y. paėmusi kreditą, gali laikas nuo laiko jį grąžinti   ir vėl paimti visą ar dalį kredito.  
 
3. Paskolos (kredito linijos) valiuta  
Paskola (kredito linija) suteikiama litais. 
 
4. Paskolos (kredito linijos) dydis  
Paskolos (kredito linijos) dydis  – 19.000.000 Lt (Devyniolika milijonų litų). 
 
5. Paskolos (kredito linijos) panaudojimas  
Paskola (kredito linija) naudojama įmonės piniginių srautų subalansavimui ir apyvartinių lėšų 
papildymui. Paskolos tiekėjas sutinka, kad, įsigaliojus paskolos (kredito linijos) sutarčiai, perkama 
paskola  bus panaudota dengti akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ įsiskolinimui pagal 1999-05-27 
paskolos (kredito linijos) sutartį Nr.9 „Swedbank“, AB (iki 19 mln.Lt). Paskolos tiekėjas turi 
pervesti kredito linijos sumas iš paskolinės sąskaitos į AB „Šiaulių energija“ banko sąskaitą per 1 
darbo dieną pagal pateiktą mokėjimo pavedimą nereikalaudamas paskolos panaudojimo dokumentų. 
Sutartyje neturi būti numatytas terminas, iki kurio turi būti pradėta naudotis kredito linija. 
 
6. Paskolos (kredito linijos) laikotarpis ir grąžinimas  
Paskolos (kredito linijos) limitas suteikiamas 24 mėnesių laikotarpiui nuo sutarties įsigaliojimo 
datos. Šalių susitarimu sutartis  gali būti pratęsta  3 (tris) kartus Perkančiajai organizacijai ne 
blogesnėmis sąlygomis.    Sutartis gali būti pratęsiama 12 (dvylikos)  arba 24 (dvidešimt keturių) 
mėnesių laikotarpiui. Paskolos (kredito linijos) gavėjas nėra apribotas kredito grąžinimo grafiku. 
Perkančioji organizacija gali grąžinti panaudotą kredito linijos dalį bet kuriuo metu, bet kokia suma 
ir vėl panaudoti dalį arba visą kredito limitą iki sutarties galiojimo termino pabaigos. Visą 
pasiskolintą kredito sumą perkančioji organizacija turi grąžinti iki sutarties galiojimo termino 
pabaigos. Pirkimo sutartis galioja iki jos termino pasibaigimo arba iki jos nutraukimo dienos. 
  
 
7. Palūkanų norma ir palūkanų skaičiavimas. 
Paskolai (kredito linijai) turi būti nustatoma kintama palūkanų norma visam kredito linijos terminui. 
Palūkanos pradedamos skaičiuoti nuo pirmos kredito suteikimo dienos, kuomet AB „Šiaulių 
energija“ prašymu (mokėjimo pavedimu) kredito linijos lėšos yra nurašomos nuo paskolinės 
sąskaitos. Palūkanos yra skaičiuojamos nuo AB „Šiaulių energija“ paimtos ir negrąžintos kredito 
linijos sumos. Palūkanos priskaičiuojamos kas mėnesį ir AB „Šiaulių energija“ sumoka jas paskolos 
tiekėjui iki kiekvieno mėnesio paskutinės darbo dienos. Palūkanų norma – kintama, skaičiuojama 
prie kintančios bazinės palūkanų normos pridedant nekintamą paskolos davėjo maržą. Bazinė 
palūkanų norma - 6 mėn. VILIBOR. Bazinė palūkanų norma perskaičiuojama kartą per 6 mėnesius. 
Tiekėjo pasiūlyme nurodyta nekintama palūkanų normos dalis (paskolos (kredito linijos) davėjo 
marža) įrašoma į sutartį ir negali būti keičiama visą sutarties galiojimo laikotarpį.  
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8. Mokesčiai ir mokėjimai. 
Įsipareigojimo ir išankstinio grąžinimo mokesčiai netaikomi, o visi kiti galimi su paskola (kredito 
linija) susiję mokesčiai (mokėjimai) gali būti taikomi arba netaikomi paslaugos tiekėjo nuožiūra. 
Tuo atveju, jei paslaugos tiekėjas nusprendžia minėtus mokesčius (mokėjimus) taikyti, jis privalo 
juos nurodyti savo pasiūlyme atskira eilute, įskaičiuojant juos į pasiūlymo kainą. Sudarant būsimą 
viešojo pirkimo sutartį, joje nebus numatyta jokių pasiūlyme nenumatytų ir į kainą neįskaičiuotų su 
paskola (kredito linija) susijusių mokesčių ar mokėjimų.    
 
9. Paskolos (kredito linijos) grąžinimą užtikrinančios priemonės          
Už vėlavimą grąžinti paskolą ir/ar mokėti palūkanas sutartyje numatytais terminais AB „Šiaulių 
energija“ mokės (paslaugos tiekėjui pareikalavus) paslaugos tiekėjui 0,04 (keturių šimtųjų) proc. 
dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo pavėluotai grąžintos paskolos sumos ir/ar 
pavėluotai sumokėtų palūkanų sumos. Kitos paskolos grąžinimą užtikrinančios priemonės 
nenumatomos. AB „Šiaulių energija“ neįsipareigoja būsima viešojo pirkimo sutartimi įkeisti turtą 
(kilnojamą ar nekilnojamą),  pinigines lėšas bankų sąskaitose ar garantuoti apyvartą per paslaugos 
tiekėjo įstaigose atidarytas banko sąskaitas. Paslaugos tiekėjas negali vienašališkai reikalauti į 
būsimą viešojo pirkimo sutartį įtraukti papildomų paskolos grąžinimą užtikrinančių priemonių, 
kurios sąlygotų perkančiajai organizacijai papildomas finansines išlaidas ar veiklos suvaržymus ar 
apribojimus.           
 
10. Apribojimai ir suvaržymai 
Paslaugos tiekėjas negali vienašališkai reikalauti viešojo pirkimo sutartyje numatyti apribojimus 
tolimesniam perkančiosios organizacijos skolinimuisi iš kitų kredito įstaigų bei kitokius jos ūkinės 
– finansinės veiklos suvaržymus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
  Finansų ir ekonomikos    direktorė                                                                      Audronė Čepulienė 
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Atviro konkurso sąlygų 
3 priedas 

 
 (Tiekėjo deklaracijos formos pavyzdys) 

 
Herbas arba prekių ženklas 

 
(Tiekėjo pavadinimas) 

 
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio 

asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas) 
 

__________________________ 
(Adresatas (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 kodas, pirkimo būdas) 

___________________________________________________________________________ , 
skelbtame 
____________________________________________________________________________ 

(Leidinio pavadinimas, kuriame paskelbtas skelbimas apie pirkimą, 
____________________________________________________________________________ , 

data ir numeris ir (arba) nuoroda į CVPIS) 
 

nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, taip pat nėra 
padaręs rimto profesinio pažeidimo (konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, 
aplinkosaugos teisės aktų pažeidimo), už kurį tiekėjui (fiziniam asmeniui) yra paskirta 
administracinė nuobauda arba tiekėjui (juridiniam asmeniui) – ekonominė sankcija, 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 treji 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)   
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 Atviro  konkurso sąlygų 
4 priedas 

                                                                                                    
                                                                                                           Forma patvirtinta 

    Lietuvos Respublikos ūkio ministro  
    2010 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 4-258 

      
(Tiekėjo pavadinimas) 

 
TIEKĖJO (JURIDINIO ASMENS, KITOS ORGANIZACIJOS AR JO (JOS) 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 
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) 

 
 

PASTABA. Teikdami Tiekėjo sąžiningumo deklaraciją įsitikinkite, kad teikiate aktualios redakcijos 
formą (aktualią formą galima rasti Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainės www.vpt.lt 
skyriaus „Teisinė informacija“ dalyje „Dokumentų formos“). Tiekėjo sąžiningumo deklaracijos 
forma negali būti keičiama. Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją 
pildo kiekvienas ūkio subjektas atskirai. 
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Atviro konkurso sąlygų 
5 priedas 

 
Forma patvirtinta 
Lietuvos Respublikos ūkio ministro  
2010 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 4-258 

 
      

(Tiekėjo vardas, pavardė) 

 
TIEKĖJO (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 
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) 

 
 
 
 
 
 

 

 

  


