KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „OBELĖLĖ“ APSAUGOS
PASLAUGŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMAS.
VYKDOMO PIRKIMO APKLAUSOS BŪDU SĄLYGOS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Kėdainių r. Vilainių mokykla-darželis „Obelėlė“, įstaigos kodas 191024396 adresas
Melioratorių g. Nr.26, Vilainiai Kėdainių r. numato pirkti mokyklos-darželio pastato apsaugos paslaugas.
1.2. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau –
Viešųjų pirkimų įstatymas), Kėdainių r. Vilainių mokyklos-darželio „Obelėlė“ viešųjų pirkimų
palanavimo, iniciavimo, organizavimo, atlikimo ir atskaitomybės tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), kitais
teisės aktais bei šiomis pirkimo sąlygomis.
1.3. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo,
proporcingumo, skaidrumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų.
1.4. Darželio kontaktinis asmuo dėl pirkimo sąlygų yra ūkio dalies vedėja Asta Paulauskaitė, tel. 8
650 85151; el. p. obelele.ukis@gmail.com
2. PIRKIMO OBJEKTAS
2.1. Pirkimo objektas – Kėdainių r. Vilainių mokykla-darželis „Obelėlė“. Apsaugą sudaro:
apsauginės ir priešgaisrinės signalizacijos stebėjimas ir reagavimas, techninė priežiūra anksčiau
išvardintų sistemų. Objekto adresas – Melioratorių g. 26, Vilainiai, Kėdainių r.
2.2. Perkamų paslaugų savybės nurodytos pateiktoje techninėje specifikacijoje (Konkurso sąlygų
Priedas Nr. 1.).
2.3. Numatoma pirkimo sutarties trukmė – 4 (keturių) mėnesių laikotarpiui su galymybe pratęsti
dar 12(dvylikai) mėn.
2.4. Pirkimas į dalis neskirstomas. Paslaugų teikėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą. Teikti
alternatyvių pasiūlymų neleidžiama.
3. PASLAUGŲ TEIKĖJŲ MINIMALŪS KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI
3.1. Paslaugų teikėjas privalo atitikti šiuos minimalius kvalifikacinius reikalavimus ir pateikti
dokumentus, įrodančius jo atitikimą kvalifikaciniams reikalavimams:
1 lentelė. Bendrieji reikalavimai teikėjų kvalifikacijai
Eil.
Kvalifikaciniai reikalavimai
Kvalifikacinius reikalavimus įrodantys
Nr.
dokumentai
3.1.1. Teikėjas yra registruotas teisės aktų 1) VĮ Registrų centro išduoto Lietuvos
nustatyta tvarka ir turi teisę verstis paslaugų Respublikos juridinių asmenų registro
veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai išplėstinio išrašo (ar kitų dokumentų, kuriuose
įteikėji.
būtų nurodyti teikėjo įregistravimo duomenys
ir vykdoma veikla) skaitmeninė kopija arba
atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotų
dokumentų, patvirtinančių, kad teikėjas
atitinka šį reikalavimą, skaitmeninė kopija.
2) Galiojančios licencijos/atestato ar kito
dokumento, suteikiančio teikėjui teisę teikti
turto/viešosios paskirties statinių apsaugą
kopija.

Pateikiamos
kopijos.

skaitmeninės

dokumentų

3.2. Teikėjo, neatitinkančio bent vieno iš nurodytų punkto nurodytų kvalifikacinių reikalavimų,
pasiūlymas atmetamas. Teikėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis
pateikė melagingą informaciją, kurią galima įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.
4. PASIŪLYMO RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS
4.1. Pateikdamas pasiūlymą, Paslaugų teikėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina,
kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties
vykdymui.
4.2. Paslaugų teikėjas pasiūlymą parengia pagal pateiktą formą (Pirkimo dokumentų 2 priedas).
Paslaugų teikėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą. Jei paslaugų teikėjas pateikia daugiau kaip vieną
pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės dalyvis dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai
bus atmesti. Visi paslaugų teikėjo pateikiami dokumentai turi būti prieinami naudojant
nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų formatus (pdf, jpg, doc ir kt.). Kėdainių r.
Vilainių mokykla-darželis „Obelėlė“ gali pareikalauti nurodytų dokumentų originalų.
4.3.1. pasiūlymas, parengtas pagal pateiktą formą (Pirkimo dokumentų 2 priedas);
4.3.2.paslaugų teikėjo kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai,pateikiami tik pirkėjui pareikalavus.
4.3.3. kiti Pirkimo sąlygose reikalaujami dokumentai.
4.4. Paslaugų teikėjo pasiūlymas, taip pat visi konkursui teikėjo parengti dokumentai turi būti
pateikti lietuvių kalba. Jeigu dokumentai surašyti ne valstybine kalba, turi būti pridėti jų vertimai,
pasirašyti vertėjo arba paslaugų teikėjo vadovo ar jo įgalioto asmens (pateikiami skenuoti dokumentų
vertimai elektronine forma).
4.5. Paslaugų kaina pateikiama eurais, po kablelio nurodant du skaitmenis. Apskaičiuojant kainą,
turi būti atsižvelgta į visas kainos sudėtines dalis, techninės specifikacijos reikalavimus ir pan. Į paslaugų
kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos Tiekėjo išlaidos.
4.6. Pasiūlymas turi būti pateiktas elektroninėmis priemonėmis arba registruotu laišku iki
2017 m. rugpjūčio mėn. 10 d 10,00 val. (Lietuvos Respublikos laiku).
4.7. Pasiūlyme turi būti nurodytas pasiūlymo galiojimo terminas. Paslaugų teikėjų pasiūlymai turi
galioti 30 dienų. Jei pasiūlyme pasiūlymo galiojimo laikas nenurodytas, laikoma, kad pasiūlymas galioja
iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos.
4.8. Mokykla-darželis įsipareigoja užtikrinti pateiktos konkursui informacijos konfidencialumą.
Paslaugų teikėjas pasiūlyme turi nurodyti, kuri pasiūlymo dalis ar duomenys yra konfidencialūs, o jeigu
nenurodo – laikoma, kad pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.
4.9. Paslaugų teikėjas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka atsako už suklastotų
dokumentų ar neteisingų duomenų pateikimą.

5. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS
5.1. Kėdainių r. Vilainių mokykla-darželis „Obelėlė“ pasiūlymus nagrinėja ir vertina pasiūlymus
pateikusiems teikėjams ar jų atstovams nedalyvaujant. .
5.2. Iškilus klausimams dėl pasiūlymo turinio mokykla-darželis gali prašyti, kad Paslaugų teikėjas
pateiktų paaiškinimus, nekeisdamas pasiūlymo.
5.3 Kėdainių r. Vilainių mokykla-darželis „Obelėlė“ vertina ir palygina tik Pirkimo sąlygų
reikalavimus atitinkančius teikėjų pasiūlymus.
5.4 Kėdainių r. Vilainių mokykla-darželis „Obelėlė“ paslaugų teikėjo pasiūlymą atmeta, jeigu:
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5.4.1. teikėjas nepateikė reikalaujamų minimalių kvalifikacijos duomenų arba teikėjas pasiūlyme
pateikė neteisingus (melagingus) duomenis, kuriuos Kėdainių r. Vilainių mokykla-darželis „Obelėlė“ gali
įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;
5.4.2. teikėjas neatitinka minimalių kvalifikacijos reikalavimų, nurodytų šių pirkimo sąlygų 3
skyriuje;
5.4.3. teikėjas savo pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir
Kėdainių r. Vilainių mokyklai-darželiui „Obelėlė“ prašant, nepatikslino jų per nustatytą terminą;
5.5.4. teikėjas per Kėdainių r. Vilainių mokyklos-darželio „Obelėlė“ nurodytą terminą neištaisė
pasiūlyme nurodytų aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo;
5.6.5. yra kitų pirkimo dokumentuose, Apraše, Viešųjų pirkimų įstatyme nurodytų priežasčių
pasiūlymui atmesti.
5.7. Kėdainių r. Vilainių mokykla-darželis „Obelėlė“ visus neatmestus pasiūlymus vertina pagal
mažiausios kainos kriterijų.
6. PASLAUGŲ PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS
6.1. Kėdainių r.Vilainių mokykla-darželis „Obelėlė“ sudaryti Paslaugų pirkimo sutartį siūlys tam
teikėjui, kuris Viešųjų pirkimų įstatymo, Aprašo ir šių pirkimo dokumentų nustatyta tvarka bus
pripažintas laimėjusiu. Sutarties neatsiejama dalis yra Paslaugų teikėjo pasiūlymas ir šie pirkimo
dokumentai.
6.2. Paslaugų sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus
tokias Paslaugų sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje
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
6.3. Kėdainių r. Vilainių mokykla-darželis „Obelėlė“ reikalauja, kad sutarties įvykdymas būtų
užtikrinamas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytais prievolių įvykdymo užtikrinimo būdais
(delspinigiais, bauda).
6.4. Nuostolius, susidariusius dėl Sutarties reikalavimų nesilaikymo/netinkamo vykdymo kaltoji
Sutarties dalis atlygina kitai Šaliai. Nuostoliai apskaičiuojami pagal rinkos kainą.
11.5. Kėdainių r. Vilainių mokykla-darželis „Obelėlė" už tinkamai suteiktas Paslaugas atsiskaito
per 15 (penkiolika) dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros gavimo dienos. Paslaugų teikėjas pateikiamoje
PVM sąskaitoje-faktūroje apskaičiuoja suteiktų paslaugų kainą, vadovaudamasis Sutarties priede
nurodytais paslaugų įkainiais.
11.6. Sutrikus Kėdainių r. Vilainių mokyklos-darželio „Obelėlė“ finansavimui Paslaugų teikėjas
sutinka laukti apmokėjimo už suteiktas paslaugas dar 30 (trisdešimt) dienų, neskaičiuodamas delspinigių.
11.7. Sutartis sudaroma 4 (keturių) mėnesių terminui su galimybe pratęsti dar 12 (dvylikai) mėn.
11.8. Bet koks ginčas, nesutarimas ar reikalavimas dėl sutarties vykdymo sprendžiamas derybų
keliu, o nesusitarus, ginčas perduodamas spręsti Lietuvos Respublikos teismui pagal Kėdainių r. Vilainių
mokyklos-darželio „Obelėlė“ buveinės adresą.
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Apsaugos paslaugų mažos vertės
pirkimo sąlygų 1 priedas

KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „OBELĖLĖ“ APSAUGOS PASLAUGŲ
PIRKIMO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1. Pirkimo objektas – Kėdainių r.Vilainių mokyklos-darželio „Obelėlė“ pastato ir teritorijos
apsauga. Apsaugą sudaro: apsauginės ir priešgaisrinės signalizacijos stebėjimas ir reagavimas, techninė
priežiūra anksčiau išvardintų sistemų.
2. Pirkimo objekto adresas Melioratorių g. 26, Vilainiai, Kėdainių r.
2.1. Kėdainių R.Vilainių mokykla-darželis „Obelėlė“.
3. Reikalavimai Paslaugų teikėjui:
3.1 elektroninės apsaugos atveju, objektas turi būti saugomas stebėjimo ir reagavimo būdu,
pasitelkiant objekte jau sumontuotas sistemas, apsauginę signalizacija ir priešgaisrinę signalizacija
prijungti prie tiekėjo centrinio stebėjimo pulto signalų perdavimo įrangos pagalba.
3.2. gavus signalizacijos suveikimo signalą per sutartyje numatytą laikotarpį atvykti į objektą ir
imtis priemonių įtariamiems asmenims sulaikyti, užtikrinti įvykio vietos apsaugą, policijos ir Kėdainių r.
Vilainių mokyklos-darželio „Obelėlė“ atsakingo atstovo iškvietimą;
3.3 Objekte sumontuotą apsauginę signalizacija ir priešgaisrinę signalizacija prijungti tiekėjo CSP
ir užtikrinti nenutrūkstama signalų stebėjimą 24 val. per parą. Kėdainių r. Vilainių mokykla-darželis
„Obelėlė“ turi būti pradedama saugoti, kartu su apsauginės ir priešgaisrinės signalizacijos pridavimu.
3.4. apsaugos darbuotojai turi būti tvarkingi, mandagūs, dėvėti aprangą su aiškiai matomais
saugos tarnybos ar saugos padalinio skiriamaisiais ženklais ir pavadinimu.
3.5. Techninė priežiūra / patikra turi būti vykdoma vieną kartą į metus, patikrinant apsauginę
signalizacija, priešgaisrinę signalizaciją. Po patikros turi būti pildomi patikros žurnalai ir jei yra gedimų
turi būti pateikiamas defektinis aktas ir kita reikalinga dokumentacija.
4. Paslaugos teikimo terminai:
4.1. Preliminari paslaugų teikimo pradžia (sutarties įsigaliojimas) – nuo 2017-09-01;
4.2. Paslaugų teikimo terminas 4 (keturi) mėn. su galimybe pratęsti dar 12 (dvylikai) mėn. nuo
sutarties įsigaliojimo dienos.
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Apsaugos paslaugų mažos vertės
pirkimo sąlygų 2 priedas
PASIŪLYMAS
DĖL APSAUGOS PASLAUGŲ PIRKIMO
____________________
(Data)

____________________
(Sudarymo vieta)

Teikėjo pavadinimas
Teikėjo adresas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas,
pavardė, pareigos
Telefono numeris
El. pašto adresas
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo
dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose) ir šiuo pasiūlymu įsipareigojame teikėji Paslaugų
pirkimo sutartį.
2. Pasiūlymas galioja iki 2017 m. rugpjūčio 10 d.
3. Mūsų siūlomos Apsaugos paslaugos visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus
reikalavimus ir jų kainos tokios:
Mes siūlome šias apsaugos paslaugų kainas:
Eil.
Nr.

Paslaugų pavadinimas

1.

Apsauginės ir priešgaisrinės signalizacijos stebėjimas
– reagavimas

2.

Techninė priežiūra / patikra apsauginės signalizacijos,
priešgaisrinės signalizacijos ir vaizdo stebėjimo
sistemos
IŠ VISO

Paslaugų kaina
per 1 mėn.,
EUR (be PVM)

Paslaugų kaina
per 1 mėn.,
EUR (su PVM)

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus teikėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.
*kamerų skaičius gali būti keičiamas sutarties vykdymo laikotarpiu.
**ekipažo atvykimo kartai ir laikas sutarties vykdymo laikotarpiu gali būti keičiamas.

Į pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.
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