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 BENDROSIOS NUOSTATOS 

Kėdainių r. Vilainių mokykla-darželis „Obelėlė“  (toliau vadinama - perkančioji 

organizacija) numato pirkti skalbimo paslaugas – kodas 98310000-9  (skalbti patalynę ) tiekėjų 

apklausos būdu vykdo skalbimo paslaugų viešąjį pirkimą. Pirkimo dokumentuose vartojamos 

pagrindinės sąvokos atitinka 2005 m. gruodžio   22 d. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

įstatyme Nr. X-471 (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2002, Nr. 118-5296; 2003, Nr. 57-2529, Nr. 123-

5579; 2004, Nr. 7-130, Nr. 96-3520, Nr. 116-4321) vartojamas sąvokas (toliau tekste - Įstatymas).  

Pirkimas vykdomas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, Kėdainių r. Vilainių 

mokyklos-darželis „Obelėlė“  viešųjų pirkimų planavimo, iniciavimo, organizavimo, atlikimo ir 

atskaitomybės tvarkos aprašu (patvirtintu 2017 m. liepos 03 d. įsakymu Nr.VV-120), kitais 

viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei šiais pirkimo dokumentais.  

               1.4. Pirkimas atliekamas laikantis tiekėjų lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir abipusio 

pripažinimo, taip pat pirkimų skaidrumo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei 

nešališkumo  reikalavimų. 

1.5. Perkančiosios organizacijos kontaktinis asmuo–Asta Paulauskaitė, tel. 8-650 86151 faks. 

8-347 33189 

1.6. Perkančioji organizacija  nėra PVM mokėtoja. 

 

2. PIRKIMO OBJEKTAS 

 

 Pirkimo objektas – Perkamos skalbimo paslaugos, BVPŽ kodas – 98310000-9 (skalbimo 

ir sauso valymo paslaugos). Paslaugų tiekimo sutartis bus sudaroma nuo 2017-09-18 12 (dvylikai) 

mėnesių su galimybe pratęsti dar 24 (dvidešimt keturių) mėn. laikotarpiui. 

               2.1.Pirkimo objekto aprašymas pateikiamas  priede  Nr.1. 

2.2.Pirkimo objektas neskaidomas į atskiras pirkimo objekto dalis. 

 

 

 

 

 



  

 

3. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI 

 

 

   3.1. Tiekėjas, pageidaujantis dalyvauti pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos 

reikalavimus: 

Eil.

Nr. 
Kvalifikaciniai reikalavimai 

Kvalifikacinius reikalavimus įrodantys  

dokumentai 

 

1. Tiekėjas turi būti įregistruotas įstatymų   

nustatyta tvarka. 
Įmonės registravimo pažymėjimo kopija. 

2. Leidimas verstis  konkrečia veikla. Leidimo-higienos paso kopija. 

3. Visuomenės sveikatos centro pažyma Ūkinės komercinės veiklos vykdymo 

sąlygų vertinimo pažyma 

4. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS 

 

    4.1. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą 

jie bus atmesti. 

   4.2. Pasiūlymas, pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto asmens, turi būti pateiktas raštu, lietuvių 

kalba. 

   4.3. Tiekėjas gali nurodyti, kad pasiūlyme nurodyta informacija ar jos dalis yra konfidenciali. 

   4.4. Paslaugų kainos pateikiamos eurais su PVM, nurodant dvi vietas po kablelio. Į 

paslaugos kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos (skalbinių lyginimo ir 

transportavimo). 

   4.5. Pasiūlymas turi būti pateiktas elektroninėmis priemonėmis arba registruotu laišku iki  

2017 m. rugsėjo 08 d. 12 val. 00 min. Vėliau gauti pasiūlymai nebus priimami ir gražinami 

tiekėjui.  

   4.6.  Pasiūlyme turi būti nurodytas jo galiojimo terminas ne mažiau 30 dienų. 

   4.7. Tiekėjas pasiūlymą privalo pateikti pagal 2 priede pateiktą formą. Pasiūlymą sudaro tiekėjo 

raštu pateiktų dokumentų visuma.  

   4.8.  Pasiūlymas perkančiajai organizacijai pateikiamas elektroninėmis priemonėmis, paštu arba 

per kurjerį. 

   4.9.Perkančioji organizacija neatsako už pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių 

pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. 

   4.10. Tiekėjas 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. 

    

5.PASIŪLYMŲ 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: 

    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.PASIŪLYMŲ EILĖ. SPRENDIMAS DĖL SUTARTIES SUDARYMO 

 

   6.1. Perkančioji organizacija  nustato pasiūlymų eilę ir priima sprendimą. 

   6.2.Jeigu keli pasiūlymai pateikiami vienodomis kainomis, sudarant pasiūlymų eilę  pirmas į šią 

eilę įrašomas tiekėjas, anksčiau įregistravęs voką su pasiūlymais. 

   6.3. Pranešime pirkimą laimėjusiam tiekėjui perkančioji organizacija nurodo laiką, iki kada reikia 

atvykti pasirašyti pirkimo-pardavimo sutartį. 

   6.4. Jei tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta pasirašyti pirkimo-pardavimo sutartį  ( priedas Nr.3), raštu 

atsisako ją sudaryti arba  iki nurodyto laiko neatvyksta pasirašyti, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti 

pirkimo-pardavimo sutartį. Tuo atveju perkančioji organizacija siūlo sudaryti pirkimo-pardavimo 

sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal patvirtintą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio 

sudaryti pirkimo-pardavimo sutartį. 

  6.5.Perkančioji organizacija sutartį su laimėtoju sudaro tik nustatytu laiku iš jo gavusi banko 

garantiją arba draudimo laidavimo raštą kartu su laidavimo draudimo liudijimo (poliso) kopija. 

Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė yra 10 % nuo sutarties kainos. Banko garantija arba draudimo 

laidavimo raštas turi įsigalioti jo išdavimo dieną ir galiojimo laikas turi būti ne trumpesnis kaip 

sutarties galiojimo terminas. Laidavimas turi būti besąlygiškas ir neatšaukiamas, apmokamas pagal 

pareikalavimą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                           



  

                                                                                                Pirkimo dokumentų 1-as priedas               

 

SKALBIMO PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

 

 

Eil. 

Nr. 
Paslaugų  pavadinimas ir techniniai reikalavimai 

1. Skalbinių rūšys   

Patalynė (antvalkčiai, paklodės, užvalkalai, rankšluosčiai, prijuostės, chalatai, 

užuolaidos) 

 

 

2. Skalbimo apimtis 

Vidutiniškai  per mėnesį -   100 kg , iš viso per metus -1200 kg.  

 

3. Skalbimo ir skalbinių transportavimo periodiškumas- 2kartus per savaitę. 

Tiekėjas nešvarius skalbinius pasiima ir švarius pristato savo transportu ,adresu 

Melioratorių g.26, Vilainių k. Kėdainių rajonas 

 

4. Švarių skalbinių įpakavimas  

Švarūs skalbiniai privalo būti įpakuoti laikantis sutarties reikalavimų. Nesant 

tokiems reikalavimams, prekių pakuotė turi būti tokia, kad būtų išvengta jų 

sugadinimo ar sutepimo iki pristatant pirkėjui. 

Švarūs skalbiniai turi būti išlyginti ir sulankstyti, laikantis sutarties sąlygų. 

Skirtingai sulankstomi mechaniškai pažeisti (suplyšę).  

 

 

5.    Pagal sutartį atliekamų paslaugų kokybė turi atitikti valstybinius standartus, 

,higienos reikalavimus ir technines sąlygas. 

 

 

6  Skalbimo paslauga perkama nuo 2017-09-18 iki 2018-09-18 su galimybe 

pratęsti dar 24 mėn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Pirkimo dokumentų 2-as priedas 

 

KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLA-DARŽELIS „OBELĖLĖ“ 

 

PASIŪLYMAS 

DĖL SKALBIMO  PASLAUGŲ  

____________________ 
(Data) 

 

Tiekėjo pavadinimas (arba vardas, pavardė, 

jei pasiūlymą pateikia fizinis asmuo) 

 

 

Tiekėjo registracijos/veiklos adresas (arba 

gyvenamosios vietos adresas, jei pasiūlymą 

pateikia fizinis asmuo) 

 

 

Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, 

pavardė 

 

Telefono numeris  

 

Fakso numeris  

 

El. pašto adresas  

 

 

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

pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose) ir šiuo pasiūlymu įsipareigojame teikėjui 

Paslaugų pirkimo sutartį. 

Mes siūlome: 

Paslaugos pavadinimas 
Kiekis kg 

(per 12 mėn.) 

1kg kaina Eurais 

(su PVM) 

Suma Eurais 

(su PVM) 

    

    

    

 

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai. 

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: 

Eil.

Nr. 
Pateiktų dokumentų pavadinimas 

Pasiūlymo lapo numeris, 

kuriame yra dokumentas 

(jei dokumentas užima 

ne vieną pasiūlymo lapą 

– nurodomi lapo 

numeriai „nuo-iki“) 

   

 

 

  

 

Pasiūlymas galioja iki 20   ______________ d. 
______________________________________________________ 
                      (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas) 



  

                                                                                                                                            

                                                                       

                                                                                            

                                                                                               Pirkimo dokumentų 3-as priedas 
 

 
PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES 

(PROJEKTAS)  

           Kėdainiai,                                                                                    20.... m. .....................  mėn........d. 

       Kėdainių r. Vilainių mokykla-darželis „Obelėlė“ (toliau tekste - Pirkėjas), atstovaujami 

direktorės   Renatos Zigmantavičienės, veikiančios   pagal įstaigos  nuostatus ir  skalbimo  

paslaugas teikianti įmonė................................................................................................ toliau 

tekste - Pardavėjas),atstovaujama..................................................................... .................., veikiančio 

pagal bendrovės nuostatus, toliau vadinami Šalimis, sudarė šią sutartį. 

1.Sutarties  turinys 

1.1.Šia sutartimi nustatoma tvarka ir sąlygos, pagal kurią Pardavėjas įsipareigoja teikti skalbimo  

paslaugas Pirkėjui, o  Pirkėjas įsipareigoja  už suteiktas paslaugas sumokėti sumą, nustatytą konkurso 

metu ir nurodytą  sutarties 2 priede. 

1.2.Pardavėjas garantuoja, kad teikiama skalbimo paslauga bus kokybiška, atitinkanti 

valstybinius  standartus, higienos ir techninius  reikalavimus 

. 

2. Prekių kaina 

 

2.1.Skalbimo paslaugų kaina nustatyta konkurso metu yra nekeičiama sutarties galiojimo laiku 

(išskyrus šios sutarties 5.2, 5.3 punktuose numatytas aplinkybes). Kaina pateikiama litais ir 

eurais su PVM. Paslaugų kainos nurodomos pirkimo-pardavimo sutarties priede.  

2.2.Prie paslaugų kainos, nurodytos sutarties 2.1 punkte, priskaičiuotos skalbinių transportavimo 

išlaidos.  

 

3. Paslaugų teikimo tvarka 

 3.2. Nešvarūs skalbiniai turi būti paimami antradienį, penktadienį ir tuo pačiu metu grąžinami išskalbti 

skalbiniai.  

 3.3.Paslaugų teikėjas nešvarius skalbinius pasiima ir švarius pristato savo transportu adresu Aušros 

g.21, Kėdainiai. 

 3.4.Paslaugų teikėjas dėl leidimo įvažiuoti į Pirkėjo teritoriją turi kreiptis raštu į darželio  

administraciją.  

 3.5.Priimant ir perduodant skalbinius jų apskaita įforminama važtaraščiu (reikalavimu), kuriuos 

pasirašo abiejų šalių materialiai atsakingi asmenys kiekine ir svorine išraiška.  

 3.6.Priimant skalbinius Pirkėjas įsitikina ar gauti visi skalbiniai ir ar tinkama jų kokybė.  

 3.7.Esant netinkamai skalbinių kokybei, jie grąžinami pakartotinam skalbimui. Pakartotinis skalbimas 

turi būti vykdomas pardavėjo lėšomis. 

 3.8. Esant skalbinių trūkumui, apie tai informuojamas paslaugų teikėjas. Jis įsipareigoja vienos darbo 

dienos laikotarpyje nuo pranešimo gavimo ištaisyti esamus trūkumus.  

 

4. Atsiskaitymo sąlygos 

3.1. Paslaugų teikėjas sutartyje nustatytas paslaugas suteikia laikydamasis sutarties sąlygose nustatytų 

reikalavimų ir sutarties terminų.  



  

  

4.1.Už suteiktas paslaugas Pirkėjas atsiskaito pavedimu ne vėliau kaip per 30 dienų nuo 

sąskaitos-faktūros pateikimo. Paslaugų kainos sąskaitose-faktūrose nurodomos su pridėtinės 

vertės mokesčiu..                              

4.2.Pirkėjas už suteiktas paslaugas paslaugų teikėjui atsiskaito mokėjimo pavedimu į nurodytą 

banko sąskaitą šios sutarties rekvizituose. 

4.3. Pirkėjas neatsakingas už savalaikį sąskaitų-faktūrų apmokėjimą vėluojant  arba nesant 

finansavimo iš aukštesnių organizacijų.  

  5. Kitos sąlygos 

5.1.Šalys atsako už tai, kad Sutartyje nustatyti įsipareigojimai būtų vykdomi tinkamai ir  

laiku Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

5.2.Sutarties galiojimo laiku , esant mažesnėms daugiau kaip 10% teikiamų paslaugų rinkos 

kainoms, paslaugų kaina turi būti mažinama tuo  klausimu Paslaugų teikėjas pateikęs pažymas iš 

valstybės oficialių institucijų  (statistikos departamento ir kt.) raštu kreipiasi į Pirkėją.   

5.3.Sutartyje  numatytos paslaugų kainos gali būti didinamos, kai rinkos pokytis yra ne mažesnis kaip 

10% ( paslaugų kainos pokyčiui tiesioginės įtakos turėjo pasikeitę mokesčiai, infliacija ar kitos nuo 

sutarties šalių valios nepriklausančios aplinkybės ir to nebuvo galima numatyti sudarant pirkimo -

pardavimo sutartį).  

5.4.Paslaugų teikėjas raštu kreipiasi į Pirkėją  su prašymu dėl teikiamų paslaugų kainos didinimo. 

Pardavėjas privalo pateikti iš valstybės oficialių institucijų (statistikos departamento ir kt.) pažymas 

apie paslaugų kainų pakeitimus.  

5.5. Sutarties sąlygų pakeitimai arba jos nutraukimas nepasibaigus galiojimo laikui vykdomi šalims 

raštiškai viena kitą įspėjus prieš 30 kalendorinių dienų.  

5.6.Pirkėjas pasilieka teisę nutraukti sutartį, nesivadovaujant 5.5 punkte nurodyto įspėjimo termino, 

jeigu skalbimo paslaugų kokybė ir teikimo terminai neatitinka jo užsakymų.   

5.7.Pirkėjas pasilieka teisę nutraukti Sutartį, jeigu teikiamų paslaugų kokybė ir teikimo terminai 

neatitinka jo užsakymų. Nutraukus sutartį Pirkėjas pateikia pareikalavimą organizacijoms išdavusioms 

laidavimo (draudimo) raštą arba banko garantiją dėl patirtų nuostolių.  

5.8.Perkančioji organizacija sutartį su laimėtoju sudaro tik nustatytu laiku iš jo gavusi banko 

garantiją arba draudimo laidavimo raštą kartu su laidavimo draudimo liudijimo (poliso) kopija. 

Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė yra 10 % nuo sutarties kainos. Banko garantija arba draudimo 

laidavimo raštas turi įsigalioti jo išdavimo dieną ir galiojimo laikas turi būti ne trumpesnis kaip 

sutarties galiojimo terminas. Laidavimas turi būti besąlygiškas ir neatšaukiamas.                                                           

   5.9. Pirkėjas turi teisę tikrinti teikiamų paslaugų kokybės atitikimą sutartyje numatytiems 

reikalavimams, bei žodžiu ar raštu pranešti tiekėjui apie pastebėtą suteiktų paslaugų neatitikimą 

reikalavimams.   
   5.10. Jei Paslaugų teikėjas nepagrįstai nutraukia sutartį, Pirkėjas vykdo procedūras numatytas 5.7 

punkte. 

5.11. Kitus sutarties sąlygų pakeitimus galima atlikti, vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos 2009m. 

gegužės 5d. įsakymu Nr.1S-43,,Dėl viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių sąlygų keitimo rekomendacijų 

patvirtinimo“.  

 

6.Ginčų sprendimo tvarka 

             Visi  su  šia  sutartimi  susiję  ginčai  sprendžiami  derybų  keliu.  Nesusitarus, ginčai  

sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Teritorinis teismingumas  

nustatomas pagal Pirkėjo buveinės adresą. 

 

7.Sutarties galiojimo laikas ir šalių juridiniai adresai  

7.1.Sutartis galioja nuo 2017-09-18 iki 2018-09-18 su galimybe pratęsti dar 24 mėn. 



  

7.2.Ši Sutartis sudaryta dviem originaliais egzemplioriais, lietuvių kalba, po vieną 

kiekvienai Šaliai.  Šalys pasirašo kiekviename Sutarties lape. Sutarties priedai yra  

neatskiriama šios Sutarties dalis. 
Priedas: Šalių susitarimas dėl teikiamų paslaugų kainos 2017-2018 metais 

 

 
     Pirkėjas:                                                                                   Pardavėjas:  
  Kėdainių r. Vilainių mokykla-darželis „Obelėlė“  

  Melioratorių g.26, Vilainiai, Kėdainių r. 

  Kodas 191024396,  

  Tel.(8-347)33189,faks.(8-34733189  

  A/s LT70 7044 0600 0807 4767, 

 AB  SEB bankas, kodas 70440 

 El. p. obelele.kedainiai@gmail.com 

 

 

  Direktorė  

  Renata Zigmantavičienė 

 

  A.V. 

 

 


