
  

Klaipėdos miesto savivaldybės  

Mažosios Lietuvos istorijos muziejus  

direktoriaus Jono Genio 

2016-10-19 įsakymu Nr.VI- 67   

 

 

 

MAŽOSIOS LIETUVOS ISTORIJOS MUZIEJAUS XX A. ISTORIJOS LAIKOTARPIO IR 

ETNOGRAFIJOS PIRMOS EKSPOZICIJOS SALĖS ATNAUJINIMAS IR ĮRENGIMAS 

PRITAIKANT ŠIUOLAIKINES INFORMACINES TECHNOLOGIJAS  MAŽOS VERTĖS 

PIRKIMO ATLIEKAMO APKLAUSOS BŪDU 

KONKURSO SĄLYGOS 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 

1. Perkančioji organizacija – Klaipėdos miesto savivaldybės Mažosios Lietuvos istorijos 

muziejus, įmonės kodas 190464738, Didžioji Vandens g. 2, LT-91246 Klaipėda, tel. (8 46) 31 21 39. 

2. Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

įstatyme ( Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr.81-3179; 2009, Nr.93-3986;2010, Nr. 25-1174; 2011, 

Nr. 85-4137) (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas). 

3. Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus XX a. istorijos laikotarpio ir etnografijos pirmos 

ekspozicijos salės atnaujinimas ir įrengimas pritaikant šiuolaikines informacines technologijas  mažos 

vertės pirkimas atliekamas apklausos būdu, vykdomas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, Klaipėdos 

miesto savivaldybės Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis 

(patvirtintos 2015 m. vasario 3 d. direktoriaus įsakymu Nr. VI-22). 

4. Tiekėjai apklausiami raštu.  

5. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio 

pripažinimo ir proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo  reikalavimų. 

6. Visi išvardinti prie konkurso sąlygų pridedami priedai yra būtini ir neatsiejama šių 

sąlygų dalis. 

7. Perkančiosios organizacijos kontaktinis asmuo – Violeta Grikšienė, Klaipėdos miesto 

savivaldybės Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus direktoriaus pavaduotoja bendriems ir ūkio 

reikalams, Didžioji Vandens g. 2, LT- 91246  Klaipėda, tel. (8 46) 312139, el. paštas 

violeta@mlimuziejus.lt 

8. Perkančioji organizacija nėra PVM mokėtoja. 

 

 

II. PIRKIMO OBJEKTAS 

 

9. Pirkimo objektas - Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus XX a. istorijos laikotarpio ir 

etnografijos pirmos ekspozicijos salės atnaujinimas ir įrengimas pritaikant šiuolaikines informacines 

technologijas (toliau - Prekės ir paslaugos), pagal pirmos salės techninę specifikaciją, 4 priedo išdėstytus 

reikalavimus, ir ekspozicijos projektą pridedama.  

9.1. Pirmos salės ekspozicijos įranga: 

- Įstiklintos knygų lentynos su stalčiais; 



- Įstiklintos kolonos su informaciniais dvipusiais stendais; 

- Įstiklinta kolona su verčiamais informaciniais stendais; 

- Dokumentų reprodukcijos rėmeliuose; 

- Fotografijų reprodukcijos rėmeliuose; 

- Multimedijos terminalas; 

- Audiogidas - nešiojami interaktyvūs audiogidai; 

- QR Kodas; 

- Turi būti penkios temos –  

9.2. Ekspozicijos informacinės sistemos: 

- Ekspozicijos plano stendas; 

- Ekspozicijos salės žymėjimo ir pavadinimo stendas prie įėjimo į salę; 

- Ekspozicijos pavadinimo lentelės salėje; 

- Eksponatų etiketažas; 

- Informacinis stendas su eksponatų aprašymais; 

- Muziejaus eksponatų aprašymo užsienio kalbomis žinynas. 

9.3. Multimedijos terminalas: Kompiuteris ne mažesnis 21 colio įstrižainė ir lietimui 

jautrus ekranas.   

10. Jeigu tiekėjas sutarties vykdymui ketina pasitelkti subrangovus (subtiekėjus/subteikėjus), 

tokiu atveju pasitelkiami subrangovai (subtiekėjai/subteikėjai) nurodomi pasiūlymo formoje (kvietimo 

pateikti pasiūlymą priedas Nr. 1). 

11. Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus XX a. istorijos laikotarpio ir etnografijos 

pirmos ekspozicijos salės atnaujinimas ir įrengimas pritaikant šiuolaikines informacines technologijas 

(toliau - Prekės ir paslaugos):  

11.1. Darbų vykdymo pradžia  - Sutarties įsigaliojimo diena. 

11.2. Darbai turi būti atlikti ir priduoti Muziejui iki 2016-12-22.  

12. Atliekamų darbų vieta: Didžioji Vandens g. 2, Klaipėda. 

 

III. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR TEIKTINI DOKUMENTAI 

 

13. Tiekėjas, pageidaujantis dalyvauti pirkime, turi pateikti šiuos dokumentus ir atitikti 

nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus: 

1 lentelė. Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai: 

Eil. 

Nr. 
Kvalifikaciniai reikalavimai 

Kvalifikacinius reikalavimus įrodantys 

dokumentai 

13.1. Tiekėjas turi būti įregistruotas įstatymų 

nustatyta tvarka  

Tiekėjo (juridinio asmens) registravimo 

pažymėjimo tinkamai patvirtinta kopija*, arba 

atitinkamos užsienio šalies institucijos 

(profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės 

įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta 

toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) 

išduotas dokumentas (originalas arba tinkamai 

patvirtinta kopija*)  



13.2. 

Vykdytų analogiškų darbų sąrašą. 

 

Sąrašas turi būti patvirtintas įmonės vadovo 

parašu ir anspaudu. 

13.3. 

Tiekėjas turi turėti teisę verstis dizaino-

projektavimo veikla. Atestatai turi būti 

galiojantys. 

 Išduoto atestato, suteikiančio teisę verstis 

dizaino projektavimo veikla, tinkamai 

patvirtinta kopija arba atitinkamos užsienio 

šalies institucijos išduotas dokumentas 

(originalas arba tinkamai patvirtinta kopija*) 

 

2 lentelė. Techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai: 

Kvalifikacijos kriterijai Kvalifikaciniai 

reikalavimai 

Kvalifikacinius reikalavimus 

įrodantys dokumentai 

13.4 Tiekėjas turi pasiūlyti bent vieną  

dizaino vykdymo kvalifikuotą specialistą,  

turintį aukštąjį universitetinį arba jam 

prilyginamą išsilavinimą, ne mažesnę 

kaip 2 metų darbo patirtį dizaino 

vykdymo srityje. 

 

Privaloma Pateikiamas specialisto gyvenimo 

aprašymas (CV), diplomų kopijos, 

patvirtintos galiojančių 

kvalifikacinių atestatų kopijos 

arba užsienio šalies institucijos 

(kaip yra nustatyta toje valstybėje, 

kurioje tiekėjas registruotas) 

išduotų dokumentų, kopijos. 

 

IV. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS 

14. Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus XX a. istorijos laikotarpio ir etnografijos 

pirmos ekspozicijos salės atnaujinimas ir įrengimas pritaikant šiuolaikines informacines 

technologijas (toliau Prekės ir paslaugos). 

15.  Tiekėjas turi pateikti pasiūlymą pirkimui. 

16. Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų 

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

17. Tiekėjo pasiūlymas, bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba. Visas išlaidas, 

susijusias su konkurso pasiūlymo parengimu ir įteikimu, prisiima tiekėjas. Visos dokumentų kopijos turi 

būti patvirtintos, dokumentai pasirašyti tiekėjo ar jo įgalioto asmens. 

18. Pasiūlymą, pasirašytą tiekėjo ar jo įgalioto asmens, pateikti raštu iki 2016 m. lapkričio 

3  d. 14.00 val., į Klaipėdos miesto savivaldybės Mažosios Lietuvos istorijos muziejus, Didžioji Vandens 

g. 2, Klaipėda, užklijuotame voke. Vėliau gauti pasiūlymai nebus priimami. Vėliau gauti vokai su 

pasiūlymais neatplėšti grąžinami jį atsiuntusiam tiekėjui. Vokai su pasiūlymais taip pat grąžinami tiekėjui, 

jeigu pasiūlymas pateiktas neužklijuotame, turinčiame mechaninių ir kitokių pažeidimų voke. Ant voko 

turi būti užrašyta: 

18.1. perkamų paslaugų (konkurso) pavadinimas; 

18.2. tiekėjo pavadinimas ir adresas; 

     18.3. Neatplėšti iki 2016 m. lapkričio 3 d. 14.00 val.  

19. Pasiūlymuose nurodoma paslaugų – prekių  kaina pateikiama eurais, turi būti 

išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta šių konkurso sąlygų 1 priede. 



20. Pasiūlymo (su priedais) lapai turi būti sunumeruoti, susiūti. Siūlas užklijuojamas 

popieriaus lapeliu, ant kurio pasirašo tiekėjas arba įgaliotas asmuo. Pasiūlymo paskutinio lapo antroje 

pusėje nurodomas pasirašančio asmens vardas, pavardė, pareigos ir pasiūlymą sudarančių lapų 

skaičius. Pasiūlymas turi būti susiūtas siūlu, kurio galai antroje pasiūlymo pusėje užklijuojami lipduku.  

21. Pasiūlymas turi galioti ne trupiau kaip iki 2017-01-16. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo 

galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose; 

22. Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą. Apie naują 

pasiūlymų pateikimo terminą perkančioji organizacija praneša žodžiu arba raštu.  

23. Pasiūlymą sudaro tiekėjo raštu pateiktų dokumentų visuma: 

23.1. Užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių konkurso sąlygų 1 priedą; 

23.2. Tiekėjo sąžiningumo deklaracija, parengta pagal šių konkurso sąlygų 2 priedą. Tiekėjo 

sąžiningumo deklaracija turi būti susiūta kartu su kitais pasiūlymą sudarančiais dokumentais;  

23.4. Įgaliojimas (kai pasiūlymą pasirašo ne tiekėjas, o jo įgaliotas asmuo);  

23.5. Tiekėjo deklaracija, parengta pagal šių konkurso sąlygų 3 priedą. Tiekėjo deklaracija 

turi būti susiūta kartu su kitais pasiūlymą sudarančiais dokumentais; 

23.6. Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus XX a. istorijos laikotarpio ir etnografijos pirmos 

ekspozicijos salės atnaujinimas ir įrengimas pritaikant šiuolaikines informacines technologijas (toliau 

- Prekės ir paslaugos), pagal pirmos salės techninę specifikaciją 4 priedas ir Pirmos salės ekspozicijos 

įrangos techninį projektą (pridedama). 

23.7.   Kita konkurso sąlygose prašoma informacija ar dokumentai. 

24. 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 pateiktą raštu iki pasiūlymų pateikimo termino. 

 

V. PASIŪLYMO GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS 

 

24. Perkančioji organizacija nereikalauja pasiūlymo galiojimo užtikrinimo. 

 

VI. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪROS 

 

26.  Vokai su pasiūlymais bus atplėšiami Klaipėdos miesto savivaldybės Mažosios 

Lietuvos istorijos muziejuje, Didžioji Vandens g. 2, Klaipėda, 6 kabinetas, kuriame atplėšiamas vokas 

su pasiūlymu pradžia – 2016 m. lapkričio 3  d. 14.00 val. 

27. Vokų atplėšimo procedūroje turi teisę dalyvauti tik tiekėjas arba jo įgaliotas atstovas, kurio 

pasiūlymo vokas yra atplėšiamas taip pat viešuosius pirkimus kontroliuojančių institucijų atstovai. 

Vokų atplėšimas bus vykdomas eilės tvarka pagal vokų su pasiūlymais pridavimų eiliškumą. Tiekėjo 

atstovui rekomenduojama turėti įgaliojimą pasirašyti pasiūlymą, priemones pasiūlymo susiuvimo 

trūkumams pašalinti, nes voko su pasiūlymu atplėšimo metu jam bus suteikta galimybė viešai ištaisyti 

Pirkimo organizatoriaus pastebėtus pasiūlymų susiuvimo ar įforminimo trūkumus, kuriuos įmanoma 

ištaisyti posėdžio metu. 

28.  Voko su pasiūlymu atplėšimo procedūroje dalyvaujančiam tiekėjui ar jo atstovui 

skelbiama pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas, pasiūlyme nurodyta kaina ir pranešama, ar yra 

pateiktas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas, ar pateiktas pasiūlymas  yra susiūtas, sunumeruotas ir 



paskutinio lapo antroje pusėje patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, ar nurodytas įgalioto 

asmens vardas, pavardė, pareigos ir pasiūlymą sudarančių lapų skaičius. Tuo atveju, kai pasiūlyme 

nurodyta kaina, išreikšta skaičiais, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, 

nurodyta žodžiais.  

 

VII. PASIŪLYMO NAGRINĖJIMAS IR PASIŪLYMO ATMETIMO PRIEŽASTYS 

 

29.Konkursui pateiktą pasiūlymą nagrinėja ir vertina Pirkimo komisija. Pasiūlymas 

nagrinėjamas ir vertinamas konfidencialiai, nedalyvaujant pasiūlymą pateikusio tiekėjo atstovui. 

30. Pirkimo komisija tikrina tiekėjo pasiūlyme pateiktų kvalifikacinių duomenų atitikimą 

konkurso sąlygose nustatytiems minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams. Jeigu Pirkimo 

organizatorius/komisija nustato, kad tiekėjo pateikti kvalifikaciniai duomenys yra neišsamūs arba 

netikslūs, jis privalo prašyti tiekėjo juos patikslinti 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.  

31. Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Pirkimo komisijai raštu paprašius, tiekėjas 

privalo per Pirkimo organizatorių/komisiją nurodytą terminą pateikti raštu papildomus 

paaiškinimus nekeisdamas pasiūlymo.   

32. Tiekėjo pateiktų kvalifikacijos duomenų patikslinimai, pasiūlymo turinio paaiškinimai, 

pasiūlyme nurodytų aritmetinių klaidų pataisymai siunčiami perkančiajai organizacijai faksu          

(8 46) 31 21 39 arba elektroniniu paštu: violeta@mlimuziejus.lt 

33. Pirkimo komisija atmeta pasiūlymą, jeigu: 

33.1. tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų; 

33.2. tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją 

ir, perkančiajai organizacijai prašant, nepatikslino jų; 

33.3. pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (tiekėjo pateikta 

techninė specifikacija neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų); 

33.4. tiekėjas per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų 

ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo; 

33.5. visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per 

didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos; 

33.6. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Pirkimo komisijos prašymu nepateikė 

raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos. 

 

VIII. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS 

 

34. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais.  



35. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos 

kriterijų. 

 

IX. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS 

 

36. Sudaroma sutartis atitinka laimėjusio tiekėjo pasiūlymą ir šias konkurso sąlygas. Pirkimo 

sutartis sudaroma vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsniu. 

37.  Pirkimo sutarties sąlygos pirkimo 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 komisijos sutikimas. Pirkimo sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas pirkimo 

sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir 

nedviprasmiškai bei buvo pateiktos konkurso sąlygose. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties sąlygų 

keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant konkurso sąlygas ir pirkimo sutarties 

sudarymo metu, pirkimo sutarties šalys gali keisti tik neesmines pirkimo sutarties sąlygas.  

38. Atsiskaitymų ir mokėjimo tvarka:  

38.1.  Mokėjimai bus atliekami eurais. Perkančioji organizacija Tiekėjui už faktiškai atliktų 

darbų kiekį apmokama pagal šalių pasirašytus atliktų darbų aktus ir sąskaitą faktūrą per 20 dienų.  

38.2. Mokėjimas bus atliekamas iš Miesto kultūrinio savitumo puoselėjimo bei kultūrinių 

paslaugų gerinimo programa Nr.08, priemonė 010202, papriemonė BĮ Mažosios Lietuvos istorijos 

muziejaus veiklos organizavimas Nr. 0102106 ir Lietuvos kultūros taryba iš Kultūros rėmimo fondo 

lėšų.  

39. Prieš sutarties pasirašymą Tiekėjas pateikia Perkančiai organizacijai sąmatinį kainų 

paskaičiavimo egzempliorių.  

40. Tiekėjas, pažeidęs darbų atlikimo terminus ir tvarką, privalo sumokėti Perkančiajai 

organizacijai 0,02 % dydžio delspinigius nuo darbų vertės už kiekvieną pavėluotą dieną, išskyrus tuos 

atvejus, kai darbai neatlikti ne dėl tiekėjo kaltės.  

41. Perkančioji organizacija, nesumokėjusi už atliktas paslaugas per 38.1. punkte nurodytą 

terminą, moka tiekėjui 0,02 % delspinigių už kiekvieną pavėluotą sumokėti dieną nuo laiku 

nesumokėtos sumos. 

42. Sutarties keitimo atvejai: 
a. Pirkimo sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti 

keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti 

Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai. Pirkimo sutarties 

sąlygų keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties sąlygų koregavimas joje 

numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai 

bei buvo pateiktos kvietime. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties sąlygų keitimo 

būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant kvietimą ir pirkimo sutarties sudarymo 

metu, pirkimo sutarties šalys (rašytiniu susitarimu) gali keisti tik neesmines pirkimo 

sutarties sąlygas: 1) pasikeitus subtiekėjui dėl bankroto, restruktūrizavimo bylos 

iškėlimo ar likvidavimo procedūros pradėjimo, subtiekėjo vienašalio sutarties 

nutraukimo ar negalėjimo laiku ir tinkamai įvykdyti Sutarties sąlygas, jei jis 

pasitelkiamas; 2) pasikeitus sutarties koordinatoriui; 3) pasikeitus finansavimo 

šaltiniams; 4) pasikeitus rekvizitams; 

b. Sutarties vykdymo metu subtiekėjai gali būti keičiami dėl aplinkybių, kurių buvimas 

nebuvo žinomas Šalims pasiūlymų pateikimo ir sutarties sudarymo metu. Norėdamas 

pakeisti subtiekėjus, tiekėjas raštu kreipiasi į perkančiąją organizaciją su prašymu 



pritarti subtiekėjų keitimui ir nurodo tokio prašymo aplinkybes. Perkančioji 

organizacija, įvertinusi teikėjo prašyme nurodytas aplinkybes, ne vėliau kaip per 5 

(penkias) darbo dienas raštu informuoja tiekėją apie priimtą sprendimą. 

43. Laimėjusio tiekėjo pasiūlymo, sutarties ir sutarties pakeitimų viešinimas: 

perkančioji organizacija laimėjusio tiekėjo pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir 

pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas 

prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų 

laisvai konkuruoti tarpusavyje, ne vėliau kaip per 10 dienų nuo pirkimo sutarties 

sudarymo ar jos sąlygų pakeitimo paskelbia Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje 

sistemoje. 

44. Ginčų sprendimo tvarka: visi ginčai, nesutarimai ir pretenzijos, kurie gali kilti tarp 

šalių dėl sutarties taikymo ir aiškinimo, sprendžiami derybomis, tarpusavio sutarimu ir 

bendradarbiavimo pagrindu. Nepavykus nesutarimų išspręsti minėtais būdais, visi 

ginčai, nesutarimai, pretenzijos ir reikalavimai, kylantys dėl sutarties taikymo, vykdymo 

bei aiškinimo, sprendžiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta 

tvarka teisme. 

45. Sutarties nutraukimo tvarka: sutartis gali būti nutraukiama raštišku susitarimu. 

Teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį tik dėl svarbių priežasčių. Tokiu atveju 

teikėjas privalo visiškai atlyginti Perkančiosios organizacijos patirtus nuostolius. Apie 

tokį sutarties nutraukimą teikėjas raštu praneša perkančiajai organizacijai prieš 30 

kalendorinių dienų. Perkančioji organizacija bet kada turi teisę vienašališkai nutraukti 

sutartį, apie tokį sutarties nutraukimą pranešdama teikėjui prieš 15 kalendorinių dienų. 

Perkančioji organizacija turi teisę neįspėti apie sutarties nutraukimą prieš 15 

kalendorinių dienų, jeigu tiekėjas nevykdo sutartinių įsipareigojimų ilgiau kaip 7 

kalendorines dienas. Perkančioji organizacija po sutarties nutraukimo turi kiek galima 

greičiau patvirtinti suteiktų paslaugų vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie sutarties 

nutraukimo dieną esančią teikėjo skolą perkančiajai organizacijai ir perkančiosios 

organizacijos skolą Teikėjui. Jei Sutartis nutraukiama perkančiosios organizacijos 

iniciatyva dėl Teikėjo kaltės, perkančiosios organizacijos patirti nuostoliai ar išlaidos 

išieškomi išskaičiuojant juos iš Teikėjui mokėtinų sumų. Sutartį nutraukus dėl Teikėjo 

kaltės, be jam priklausančio atlyginimo už suteiktas paslaugas, Teikėjas neturi teisės į 

kokių nors patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją. 

46. Sutarties galiojimas: Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja  iki 2016 

m. gruodžio 22 d. 

 

 

PRIDEDAMA: 

1. Pasiūlymas – 1 priedas, 2 lapai. 

2. Tiekėjo sąžiningumo deklaracija – 2 priedas, 2 lapai. 

3. Tiekėjo deklaracija – 3 priedas, 1 lapas.  

    4. Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus XX a. istorijos laikotarpio ir etnografijos pirmos 

ekspozicijos salės atnaujinimas ir įrengimas pritaikant šiuolaikines informacines technologijas  mažos 

vertės pirkimas atliekamas apklausos būdui, 4 priedas, 3 lapai. 

   5.  Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus istorijos laikotarpio XXa. ir etnografijos 

ekspozicijų įrangos techninis projektas. Pirmos salės ekspozicijos įrangos techninis projektas 

(pridedama). 

  

 



 

 

____________________ 

 

 

 

 

 

Kvietimo pateikti pasiūlymą formos 

                                                                                                      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 

MAŽOSIOS LIETUVOS ISTORIJOS MUZIEJAUS XX A. ISTORIJOS LAIKOTARPIO IR 

ETNOGRAFIJOS PIRMOS EKSPOZICIJOS SALĖS ATNAUJINIMAS IR ĮRENGIMAS 

PRITAIKANT ŠIUOLAIKINES INFORMACINES TECHNOLOGIJAS  MAŽOS VERTĖS 

PIRKIMO ATLIEKAMO APKLAUSOS BŪDU 

_______________ 

(data) 

 

Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja ūkio 

subjektų grupė, surašomi visi dalyvių 

pavadinimai) 

 

 

Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų 

grupė, surašomi visi dalyvių adresai) 

 

 

Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė  

Telefono numeris  

Fakso numeris  

El. pašto adresas  

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

vertės pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildomuose). 

 

Mes siūlome suteikti paslaugas už šią kainą: 

Eil. 

Nr. 
Paslaugų pavadinimas 

Paslaugų 

kaina, EUR 

be PVM 

PVM (21 %), 

EUR 

Bendra 

pasiūlymo kaina, 

EUR su PVM 

1. 

Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus 

XX a. istorijos laikotarpio ir 

etnografijos pirmos ekspozicijos salės 

atnaujinimas ir įrengimas pritaikant 

šiuolaikines informacines 

technologijas prekės paslaugos-

Pirmos salės ekspozicijos įranga: 

Įstiklintos knygų lentynos su stalčiais; 

   



Įstiklintos kolonos su informaciniais 

dvipusiais stendais; 

Įstiklinta kolona su verčiamais 

informaciniais stendais; 

Dokumentų reprodukcijos rėmeliuose; 

Fotografijų reprodukcijos rėmeliuose; 

Multimedijos terminalas; 

Audiogidas - nešiojami interaktyvūs 

audiogidai; 

QR Kodas; 

Turi būti penkios temos –  

Ekspozicijos informacinės 

sistemos: 

Ekspozicijos plano stendas; 

Ekspozicijos salės žymėjimo ir 

pavadinimo stendas prie įėjimo į 

salę; 

Ekspozicijos pavadinimo lentelės 

salėje; 

Eksponatų etiketažas; 

Informacinis stendas su eksponatų 

aprašymais; 

Muziejaus eksponatų aprašymo 

užsienio kalbomis žinynas. 

Multimedijos terminalas: 

Kompiuteris ne mažesnis 21 colio 

įstrižainė ir lietimui jautrus 

ekranas.   
 

Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM (suma žodžiais):  
Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių 

PVM nemoka. 

Pastabos:  

- įkainiai ir kainos pasiūlyme nurodomos paliekant du skaitmenis po kablelio; 

- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą; 

- jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais. 

 

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos 

ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir 

laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo 

kainą.  

 

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka 

tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui. 

 

Teikdami šį pasiūlymą užtikriname, kad siūlomos paslaugos visiškai atitinka pirkimo 

dokumentuose nustatytus reikalavimus. 

 

Sutartyje bus fiksuojama bendra paslaugų kaina. 

 

Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subtiekėjus: 



Eil. 

Nr. 

Subrangovo (-ų), 

subtiekėjo (-ų) ar 

subteikėjo (-ų) 

pavadinimas (-ai)   

Subrangovo (-ų), 

subtiekėjo (-ų) ar 

subteikėjo (-ų) adresas 

(-ai) 

Teikiamų darbų/ paslaugų aprašymas ir 

įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai 

ketinama pasitelkti subrangovą (-us), 

subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us)  

    

    

    
Pildyti tuomet, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us). 

 

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (perkančioji organizacija šios 

informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims). Atkreipiame dėmesį, kad nurodydamas 

konfidencialią informaciją tiekėjas turi pateikti pagrindimą dėl pasiūlyme nurodytos 

konfidencialios informacijos (kaip yra nurodyta kvietimo 5 punkte): 

Eil.Nr. Pateikto dokumento pavadinimas Lapas pasiūlyme, kur yra konfidencialus 

dokumentas 

   

   

   

Pastaba. Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, 

kad konfidenciali pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Tiekėjui 

nenurodžius arba nurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, tačiau nepateikus pagrindimo 

dėl pasiūlyme nurodytos konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos 

pasiūlyme nėra. 

 

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: 

Eil. Nr. Pateiktų dokumentų pavadinimas Dokumento puslapių skaičius 

   

   

      
(Tiekėjas arba jo įgalioto asmens 

pareigų pavadinimas) 

 (Parašas)  (Vardas ir pavardė)   

  A.V.



  

Konkurso sąlygų 

2 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  

 

               

(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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vpt.lt/


 

 

Konkurso sąlygų 

3 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)) 

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, numatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, arba nuo šios 

sankcijos paskyrimo praėjo mažiau kaip vieneri metai, o juridiniam asmeniui - nuo sprendimo 

paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo 

dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. 

2. Man žinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, 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)   

 

 


