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Sk-1 tipinė forma patvirtinta
Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus
2011 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 1S-184
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus
2012 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 1S-212
redakcija)

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Juridinių asmenų registras, 188714469, Vytauto g. 12, Plungė, Tel.: (8 448) 73 147,
Faks.: (8 448) 71 608, vaida.rimkute@plunge.lt, http://www.plunge.lt
Viešųjų pirkimų tarnybai

SKELBIMAS APIE SUPAPRASTINTĄ PIRKIMĄ
20

m.

d. Nr.

Pirkimas atliekamas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu
Pirkimas atliekamas vadovaujantis Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo
srityje, įstatymu
Darbai
Paslaugos
Prekės
I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
I.1. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS PAVADINIMAS, ADRESAS IR
KONTAKTINIAI DUOMENYS
Oficialus pavadinimas ir kodas
Plungės rajono savivaldybės administracija (188714469)
Perkančiosios organizacijos duomenų - pavadinimo ir kodo, patikslinimas
(jei reikia)
Perkančiosios organizacijos padalinys - skyrius, departamentas ar kt. (jei
reikia)
Adresas
Vytauto g. 12, Plungė
Pašto indeksas
LT- 90123

Šalis
Lietuva

Kontaktiniai duomenys:
Kam: Vaida Rimkutė

Telefonas:
(8 448) 73 147

El. paštas
vaida.rimkute@plunge.lt

Faksas
(8 448) 71 608

Interneto adresas (-ai): (jei taikoma)
Pagrindinis perkančiosios organizacijos adresas: http://www.plunge.lt
Elektroninė prieiga prie informacijos: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt
Elektroninis pasiūlymų ir paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje
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teikimas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt
I.2. ADRESAS, KURIUO GALIMA GAUTI PAPILDOMOS INFORMACIJOS:
Žr. I.1 punkte nurodytus kontaktinius duomenis
Kitur: prašome užpildyti A priedo I.2 punktą
I.3 ADRESAS, KURIUO GALIMA GAUTI DOKUMENTUS:
Žr. I.1 punkte nurodytus kontaktinius duomenis
Kitur: prašome užpildyti A priedo I.3 punktą
I.4. ADRESAS, KURIUO TURI BŪTI SIUNČIAMI PASIŪLYMAI ARBA
PARAIŠKOS:
Žr. I.1 punkte nurodytus kontaktinius duomenis
Kitur: prašome užpildyti A priedo I.4 punktą
I.5. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TIPAS IR PAGRINDINĖ VEIKLOS
SRITIS AR SRITYS
I.5.1 VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 4STR. 1D. 1, 2 AR 3 PUNKTUOSE
NURODYTOS PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TIPAS IR PAGRINDINĖ
VEIKLOS SRITIS AR SRITYS
10 Regiono ar vietos valdžios institucija
Bendros viešosios paslaugos
I.5.2. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS, VEIKIANČIOS VANDENTVARKOS,
ENERGETIKOS, TRANSPORTO AR PAŠTO PASLAUGŲ SRITYJE TIPAS IR
PAGRINDINĖ VEIKLOS SRITIS AR SRITYS
Perkančioji organizacija, veikianti vandentvarkos,
energetikos, transporto ar pašto paslaugų srityje
I.5.3. Ar perkančioji organizacija yra įgaliota atlikti pirkimą
Taip

Ne

II DALIS: PIRKIMO OBJEKTAS
II.1. PIRKIMO OBJEKTO APIBŪDINIMAS
II.1.1 Darbų tipas (pildyti, jei perkami darbai)
Atlikimas
II.1.2. Prekių pirkimo tipas(pildyti, jei perkamos prekės)
II.1.3. Paslaugų kategorija(pildyti, jei perkamos paslaugos)
II.1.4. Informacija apie preliminariąją sutartį:
(pildyti, jei bus sudaroma preliminarioji sutartis)
II.1.4.1. Preliminarioji sutartis sudaroma su vieninteliu tiekėju
Taip

Ne

II.1.4.2. Preliminarioji sutartis sudaroma su keliais tiekėjais, jų skaičius
II.1.4.3. Numatoma bendra pirkimo vertė per visą preliminariosios sutarties trukmę
(įrašyti numatoma vertę skaičiais be PVM)
II.1.5. Pirkimo pavadinimas
"Aktyvaus poilsio ir pramogų zonos sukūrimas Plungės m., M. Oginskio dvaro
teritorijoje, prie autobusų stoties“ – stadiono, esančio Plungės dvaro sodyboje,
rekonstravimo darbai
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II.1.6. Darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta
Darbų atlikimo vieta – Parko g. 4A, Plungės r. sav., Plungės m.
II.1.7. Pirkimo objekto kodai pagal Bendrą viešųjų pirkimų žodyną
(angl.:CPV)
Pagrindinis žodynas
Pagrindinis
objektas

45111100-9 (Griovimo darbai.)

Papildomas(-i)
objektas(-ai)

45212200-8 (Sporto objektų
statybos darbai.)

Papildomas žodynas (jei
taikoma)

II.1.8. Informacija apie subrangos (subtiekimo, subteikimo) sutarčių
sudarymą:
II.1.8. 1. Informacija apie subrangos (subtiekimo, subteikimo) sutarčių
sudarymą, pirkimą atliekant, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu:
Dalyvis pasiūlyme turi nurodyti, kokius subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus
ketina pasitelkti
Dalyvis pasiūlyme turi nurodyti sutarties dalį, kurią ketina pagal subrangos sutartį
perduoti vykdyti trečiosioms
šalimis taip pat subrangos sutarčių, kurioms jie siūlomi, dalyką. (jei taikoma)
II.1.8.2. Informacija apie subrangos (subtiekimo, subteikimo) sutarčių
sudarymą, pirkimą atliekant, vadovaujantis Viešųjų pirkimų, atliekamų
gynybos ir saugumo srityje, įstatymu:
Dalyvis pasiūlyme turi nurodyti sutarties dalį, kurią ketina pagal subrangos sutartį
perduoti vykdyti trečiosioms šalimis, ir visus siūlomus subrangovus, taip pat
subrangos sutarčių, kurioms jie siūlomi, dalyką. (jei taikoma)
Dalyvis turi nurodyti visus su subrangovais susijusius pokyčius, atsiradusius vykdant
sutartį. (jei taikoma)
Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas gali įpareigoti konkurso laimėtoją
visas arba kai kurias subrangos sutartis sudaryti vadovaujantis Viešųjų pirkimų,
atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo III skyriaus nuostatomis.
Konkurso laimėtojas, vadovaudamasis Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir
saugumo srityje, įstatymo III skyriaus nuostatomis, privalo perduoti vykdyti
subrangovams toliau nurodytą sutarties dalį:
mažiausia procentinė sutarties vertės dalis, (%)
didžiausia procentinė sutarties vertės dalis, (%)
(Didžiausia procentinė dalis negali viršyti 30 % sutarties vertės)
Konkurso laimėtojas privalo nurodyti sutarties dalį(-is), kurią(-ias) ketina perduoti
vykdyti subrangovams ir kuri (-ios) viršija nustatytą procentinį dydį, taip pat nurodyti
jau nustatytus subrangovus. (jei taikoma)
II.1.9. Pirkimo objekto suskirstymas į dalis, kurių kiekvienai bus sudaroma
pirkimo sutartis
Taip

Ne

Jei taip, pasiūlymai turi būti teikiami: (pažymėkite tik vieną langelį):
Vienai
daliai

Vienai, kelioms
ar visoms
dalims

Visoms
dalims

II.1.10. Ar leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus
Taip

Ne

II.2. APIMTYS
II.2.1. Atsižvelgiant į visas pirkimo objekto dalis ir pirkimo sutarčių
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pratęsimo galimybes, perkamų prekių kiekiai, paslaugų ar darbų apimtys. Jei
pirkimas vykdomas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, privaloma
pateikti reikalaujamą informaciją be nuorodos į pirkimo dokumentus.
Pagal parengtą techninį projektą rekonstruojamas esamas aikštynas, įrengiant: gimnastikos ir paplūdimio tinklinio aikšteles, - poilsio zoną įvairaus amžiaus
asmenims, - pėsčiųjų- dviračių takus, - automobilių stovėjimo aikštelę, - apšvietimo,
vaizdo kameras, - reikalingą infrastruktūrą renginių ir švenčių organizavimui.
Nugriaunami nevertingi statiniai. Pastatomos estrados, po jomis įrengiamos
persirengimo patalpos, sanitariniai mazgai. Tiesiami visi reikalingi inžineriniai tinklai.
Statoma katilinė, kurioje numatoma ruošti šilumos poreikį pagalbinėms patalpoms
šildyti ir karštam vandeniui tiekti. Numatomas stadiono rekonstravimas su naujomis
jo aptarnavimui skirtomis patalpomis, įrengiant inžinerinius tinklus, privažiavimo
takus bei stovėjimo aikšteles. Sklypo plotas – 21958 kv. m., automobilių stovėjimo
aikštelė – 422,0 kv. m. Inžineriniai tinklai: elektros tinklų ilgis – 1506,0 m,
vandentiekio tinklai – 702,9 m, nuotekų tinklai – 750,5 m, drenažo tinklai – 1696,0
m, ryšių tinklai – 459 m. Kiti statiniai – estrada su pagalbinėmis patalpomis po
estrada ir rūsyje, bendras plotas – 551,68 kv. m., tūris – 2509 kūb. m., aukštų
skaičius 1 vnt., statinio aukštis – 3,0 m (tentinio stogo aukščiausias taškas – 7,07
m), inžinerinio statinio užimtas žemės plotas – 614,06 kv. m.; katilinė (kūrenama
gamtinėmis dujomis, šiluminė galia – 98 kW). Į pasiūlymo kainą tiekėjas turi
įsivertinti darbo projekto parengimą (kuris turi būti parengtas per 2 mėnesius nuo
sutarties įsigaliojimo), informacinių stendų pastatymą (2 vnt.). Baigus darbus
rangovas atlieka kadastrinių duomenų patikslinimą, bei pateikia visą dokumentaciją
reikalingą statybos darbų užbaigimo procedūrai atlikti. Pagrindiniai darbai, kuriuos
tiekėjas privalės atlikti savo pajėgumais be subrangovų pagalbos bus laikomi
stadiono konstrukcijų įrengimo darbai.
II.2.2. Galimų pirkimo sutarties pratęsimų skaičius ir laikas, kuriam pirkimo
sutartis gali būti pratęsta
Sutarties pratęsimas nenumatomas.
II.3. SUTARTIES TRUKMĖ
Arba:

Laikotarpis mėnesiais 24 ir/arba dienomis po sutarties sudarymo

Arba:

pradžia

ir/arba pabaiga

II.4. Priežastys, dėl kurių preliminarioji sutartis, sudaroma gynybos ir
saugumo srityje, ilgesnė nei 7 metai:
III DALIS: TEISINĖ, EKONOMINĖ, FINANSINĖ, TECHNINĖ IR PROFESINĖ
INFORMACIJA
III.1. SU SUTARTIMI SUSIJUSIOS SĄLYGOS
III.1.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas
(Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, nurodyti prievolių įvykdymo
užtikrinimo būdą (būdus))
Tiekėjas po sutarties pasirašymo dienos per 5 darbo dienas Perkančiajai
organizacijai pateikia deramai įformintą, atitinkančią Lietuvos Respublikos teisės aktų
reikalavimus, Perkančiajai organizacijai priimtino banko, kredito unijos ar draudimo
bendrovės besąlygišką ir neatšaukiamą sutarties įvykdymo garantiją ar laidavimą,
Perkančiajai organizacijai priimtina forma. Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė – 5
proc. nuo priimtos sutarties sumos (su PVM).
III.1.2. Atsiskaitymo su tiekėju tvarka ir, jei reikia, nuoroda į atitinkamas ją
reglamentuojančias pirkimo dokumentų nuostatas
Atsiskaitymo tvarka: Už kokybiškai atliktus darbus apmokama etapais pagal gautus
atsiskaitymo dokumentus (atliktų darbų aktą, pasirašytą techninio prižiūrėtojo,
pažymą, sąskaitą faktūrą). Atsiskaitymo dokumentus Rangovas pateikia Perkančiajai
organizacijai ne vėliau kaip iki kiekvieno mėnesio paskutinės darbo dienos. Darbų
perdavimo-priėmimo dokumentacija turi būti detalizuota, aiški ir parengta pagal
Perkančiosios organizacijos reikalavimus. Perkančioji organizacija priima kokybiškai
atliktus darbus ir ne vėliau kaip per 5 dienas pasirašo atliktų darbų aktus.
Nekokybiškai atlikti darbai nepriimami. Tokiu atveju surašomas nekokybiškai atliktų
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darbų aktas dalyvaujant abiejų Sutarties šalių atstovams. Rangovas įpareigojamas
per kuo trumpesnį laiką savo lėšomis ištaisyti trūkumus. Ištaisius trūkumus darbai
priimami bendra tvarka. Bendra tarpinių darbų priėmimo vertė neturi viršyti 90 %
objekto kainos. Likusieji 10 % sumokami pilnai baigus darbą, įskaitant ir defektų bei
trūkumų pašalinimą. Jokie papildomi mokėjimai nenumatomi. Šią sutartį numatoma
finansuoti iš ES SF lėšų naudojant sąskaitų apmokėjimo būdą pagal Projektų
administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas 2014 m. spalio 8 d. Lietuvos
Respublikos finansų ministro įsakymu Nr. 1K-316, kuriam reikalingi ilgesni nei 30 d.
apmokėjimo terminai. Todėl numatoma, kad Perkančioji organizacija privalo mokėti
Tiekėjui (Rangovui) sumą, patvirtintą Tiekėjo (rangovo) pateiktuose mokėjimo
dokumentuose ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo tinkamų mokėjimo
dokumentų gavimo dienos.
III.1.3. Sutarties vykdymui taikomos ypatingos sąlygos. (Jei taikoma)
(nurodomos ypatingos sąlygos, siejamos su socialinės ir aplinkos apsaugos
reikalavimais. Jei pirkimas vykdomas vadovaujantis Viešųjų pirkimų , atliekamų
gynybos ir saugumo srityje, įstatymu, nurodomos sąlygos, taikomos tiekimui,
informacijos saugumui)
III.2. DALYVAVIMO SĄLYGOS
III.2.1. Informacija ir dokumentai, patvirtinantys ir apibūdinantys
reikalaujamą tiekėjų kvalifikaciją: teisę verstis atitinkama veikla ir (arba)
ekonominę ir finansinę būklę ir (arba) techninį ir profesinį pajėgumą.
1. Tiekėjas/kiekvienas jungtinės veiklos partneris, 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, 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. Pateikiami išrašai iš teismų sprendimų, jei tokie yra, ar Informatikos ir
ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos išduota
pažyma, ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų
institucijų tvarkomus duomenis, ar jiems tolygus šalies, kurioje registruotas tiekėjas,
ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo
institucijos išduotas dokumentas, liudijantis, kad nėra nurodytų pažeidimų
(pateikiama skaitmeninė dokumento kopija*). Dokumentas turi būti išduotas ne
anksčiau kaip 60 dienų iki paraiškų pateikimo termino pabaigos, neatsižvelgiant į tai
ar jis bus pratęstas ar ne. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo
terminas ilgesnis nei paraiškų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas.
2. Tiekėjas/kiekvienas jungtinės veiklos partneris yra įvykdęs įsipareigojimus,
susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies,
kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus.
Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant
socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra
mažesnė kaip 50 eurų. Pateikiama: a) Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotas
dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų
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institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas
dokumentas (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija*), išduotas ne anksčiau kaip
60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jeigu dokumentas išduotas
anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis negu pasiūlymų pateikimo terminas,
toks dokumentas yra priimtinas. b) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas
Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių socialinio draudimo įmokų
mokėjimo reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija duomenis
tikrina paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną, nurodytą skelbime apie
pirkimą. Perkančioji organizacija nereikalauja tiekėjo (Lietuvos Respublikoje
registruoto juridinio asmens) pateikti dokumento patvirtinančio tiekėjo
įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų sumokėjimu, įvykdymą,
kadangi ši informacija tikrinama Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinėje sistemoje
http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/. Lietuvos Respublikoje
registruotas tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, pateikia Valstybinio socialinio draudimo
fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų,
susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, išduotą
dokumentą (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija*), arba pateikia valstybės
įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą
dokumentą (pateikiama skaitmeninė dokumentų kopija*), patvirtinantį jungtinius
kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra
fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje jis yra registruotas,
kompetentingos valstybės institucijos išduotą pažymą (pateikiamos skaitmeninės
dokumentų kopijos*). Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60
dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau,
tačiau jame nurodyta, kad jis galioja susipažinimo su elektroniniais pasiūlymais
dieną, toks dokumentas yra priimtinas. 3. Tiekėjas/kiekvienas jungtinės veiklos
partneris 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 restruktūrizavimo,
bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra
inicijuotos priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam
nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas,
įstatymus. Pateikiama: 1) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos
Respublikoje, jis pateikia valstybės įmonės Registrų centro išduotą išrašą ar šios
įmonės Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą
(pateikiama skaitmeninė dokumento kopija*), patvirtinantį jungtinius kompetentingų
institucijų tvarkomus duomenis nurodytoms aplinkybėms įrodyti, arba teismo išduotą
išrašą iš teismo sprendimo (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija*), jei toks
yra. Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo
nereikalaujama pateikti nurodyto dokumento. Perkančioji organizacija duomenis
tikrina paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną, nurodytą skelbime apie
pirkimą. Perkančioji organizacija nereikalauja tiekėjo (Lietuvos Respublikoje
registruoto juridinio asmens) pateikti dokumento apie tiekėjo teisinį statusą (nėra
bankrutavęs, likviduojamas), kadangi ši informacija tikrinama VĮ Registrų centro
informacinėje sistemoje http://www.registrucentras.lt/jar/p/). Kitos valstybės
tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje yra registruotas
tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo
administravimo institucijos išduotą pažymą (pateikiama skaitmeninė dokumento
kopija*). Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 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. 2) Tiekėjo deklaracija, 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 (pateikiama
skaitmeninė dokumento kopija* arba tiesiogiai elektroninėmis priemonėmis
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suformuotas dokumentas). 4. Tiekėjas/kiekvienas jungtinės veiklos partneris, kuris
yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų
daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, neturi neišnykusio ar nepanaikinto
teistumo už nusikalstamą bankrotą. Pateikiama: išrašas iš teismo sprendimo arba
Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar VĮ Registrų
centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas,
patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba
atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 60
dienų iki paraiškų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau,
tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei paraiškų pateikimo terminas, toks
dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas (pateikiama skaitmeninė
dokumento kopija*). 5. Tiekėjas/kiekvienas jungtinės veiklos partneris (fizinis
asmuo) neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl tiekėjo
(juridinio asmens) per pastaruosius 3 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 1. ir 4. punktuose išvardytas veikas. Pateikiamas 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 (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija*), išduotas ne anksčiau kaip
60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jeigu dokumentas išduotas
anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis negu pasiūlymų pateikimo terminas,
toks dokumentas yra priimtinas. 6. Tiekėjo/jungtinės veiklos dalyvio (visų jungtinės
veiklos partnerių bendrai) vidutinė metinė statybos darbų apimtis per pastaruosius 5
metus arba per laiką nuo dalyvio įregistravimo dienos (jeigu dalyvis vykdė veiklą
mažiau nei 5 metus) yra ne mažesnė kaip 1 500 000,00 Eur (su PVM). Pateikiamas
tiekėjo per paskutinius 5 metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos arba per
laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5
metus) atliktų objektų darbų sąrašas kartu su užsakovų pažymomis. Pažymose turi
būti nurodyta darbų atlikimo vertė, data ir vieta (pateikiamos skaitmeninės
dokumentų kopijos*). 7. Tiekėjas/jungtinės veiklos dalyvis (pagal jungtinės veiklos
dalyviui priskirtą sutarties dalį) privalo turėti Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo
ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka išduotus kvalifikacijos dokumentus, suteikiančius
teisę Lietuvos Respublikoje atlikti pirkimo dokumentuose nurodytus ypatingo statinio
darbus, statinių grupė – negyvenamieji pastatai, (statybos darbų sritys: statinio
vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinierinių sistemų įrengimas; statinio šildymo,
vėdinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio elektros inžinerinių sistemų
įrengimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas;
statinio apsauginės (gaisrinės) sistemų įrengimas); arba jungtinės veiklos sutartyje
jam priskirtą tokių darbų dalį, taip pat turėti teisę verstis architektūros ir inžinerijos
veikla, reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti (šį reikalavimą turi atitikti jungtinės
veiklos dalyvis arba subrangovai/subtiekėjai, atsižvelgiant į jų prisiimamus
įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti). Jei dalies darbų atlikimui pasitelkiami
subrangovai, tai jų pateikti kvalifikacijos dokumentai turi įrodyti teisę atlikti jiems
priskirtas statybos darbų sritis, neatsižvelgiant į tuose dokumentuose nurodytas
statinių rūšis. Pateikiamos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ar kitų
atitinkamų užsienio institucijų išduotų atestatų ar kitų dokumentų, galiojančių
Lietuvoje ir suteikiančio teisę atlikti numatytus darbus ir paslaugas kopijos*
(pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos*) ar priesaikos deklaracija, liudijanti
tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla. 8. Tiekėjas pirkimo sutarties vykdymui turi
paskirti specialistus, turinčius ne trumpesnę kaip 2 metų darbo patirtį atitinkamoje
srityje ir toliau nurodomą kvalifikaciją: Sutarties įvykdymui tiekėjas turi turėti ne
mažiau kaip 3 specialistus: 1. Bent vieną kvalifikuotą ypatingo statinio statybos
darbų vadovą. 2. Bent vieną kultūros paveldo specialistą (ne žemesnė kaip I
kvalifikacinės kategorijos); 3. Bent vieną projekto vadovą. Pateikiama: siūlomų
specialistų sąrašas, kuriame nurodomas specialisto vardas, pavardė, numatomos
funkcijos, duomenys apie darbo patirtį, specialisto turimi atestatai, atestato numeris,
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specialisto darbų/paslaugų teikimo tiekėjui teisinę formą (darbo, darbų/paslaugų
sutartis, ar kt.), rašytinis sutikimas dalyvauti pirkime. 1. Lietuvos Respublikos
aplinkos ministerijos ar valstybės įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo centro ar
kitos atsakingos institucijos išduotas atestatas arba teisės pripažinimo dokumentas.
2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ar valstybės įmonės Statybos
produkcijos sertifikavimo centro ir/ar Kultūros paveldo departamento prie LR Kultūros
ministerijos ar kitos atsakingos institucijos išduotas atestatas arba teisės pripažinimo
dokumentas.(pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos*). 9. Tiekėjas/bent
vienas jungtinės veiklos partneris per paskutinius 5 metus iki pasiūlymo pateikimo
termino pabaigos arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas
vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) yra įvykdęs ir/ar vykdo bent vieną ypatingo
(negyvenamosios paskirties) naujos statybos ir/ar rekonstravimo darbų sutartį,
kurios vertė būtų ne mažesnė nei 1 250 000,00 Eur (be PVM). Pateikiamas paskutinių
5 metų iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos arba per laiką nuo tiekėjo
įregistravimo dienos (jei tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) įvykdytų ir/ar
vykdomų sutarčių sąrašas, kuriame nurodomi užsakovai, sutarčių objektai, sutarčių
sudarymo ir įvykdymo datos, įvykdytų sutarčių vertės eurais be PVM (vykdomos
sutarties – atliktų darbų vertę eurais su PVM). Pateikiama užsakovo pažyma, kad
sutartis įvykdyta tinkamai (vykdomoms sutartims – nurodant atliktų darbų vertę)
(pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos*). 10. Tiekėjas/kiekvienas jungtinės
veiklos partneris turi pateikti informaciją, kuri turi įrodyti, kad jis pirkimo sutarties
vykdymo metu atliekamiems darbams galės taikyti aplinkos apsaugos vadybos
užtikrinimo priemones. Aplinkos apsaugos sistemos (EMAS arba ISO 14001 ar kt.)
sertifikato ar lygiaverčių dokumentų kopijos. Perkančioji organizacija taip pat priima
kitus tiekėjų įrodymus apie lygiavertes aplinkos apsaugos vadybos priemones. 11.
Tiekėjas/kiekvienas jungtinės veiklos partneris pateikti informaciją, kuri turi įrodyti,
kad atliekamiems darbams jis taiko kokybės vadybos užtikrinimo priemones. Kokybės
vadybos LST EN ISO 9001 sertifikato ar lygiaverčių dokumentų kopijos. Perkančioji
organizacija taip pat priima kitus tiekėjų kokybės vadybos užtikrinimo priemonių
įrodymus. 12. Tiekėjas/kiekvienas jungtinės veiklos partneris turi pateikti
informaciją, kuri turi įrodyti, kad atliekamiems darbams jis yra įdiegęs profesinės
saugos ir sveikatos vadybos sistema. Kompetentingų institucijų išduoto atitikties
sertifikato ar kito lygiaverčio dokumento, patvirtinančio, kad tiekėjo įmonėje įdiegta
profesinės saugos ir sveikatos vadybos sistema, atitinkanti OHSAS 18001 standarto
arba lygiaverčio standarto reikalavimus. Perkančioji organizacija taip pat priima kitus
tiekėjų įrodymus apie lygiavertes vadybos priemones. Pastabos: 1) pateikiant
atitinkamų dokumentų skaitmenines kopijas ir pasiūlymą pasirašant vadovo arba
įgalioto asmens saugiu elektroniniu parašu yra deklaruojama, kad kopijos yra tikros.
Perkančioji organizacija pasilieka sau teisę prašyti dokumentų originalų; 2) 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;
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“ ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio
valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo. Tiekėjams iš valstybių, su
kuriomis Lietuvos Respublika yra sudariusi teisinės pagalbos sutartis, šių dokumentų
legalizuoti nereikia, juos pakanka patvirtinti notariškai. Tiekėjų iš valstybių,
prisijungusių prie 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencijos „Dėl užsienio valstybėse
išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo“, dokumentai turi būti patvirtinti
konvencijoje nustatyta tvarka.
III.2.2. Informacija ir dokumentai, patvirtinantys ir apibūdinantys
reikalaujamą subrangovų, subtiekėjų,
subteikėjų kvalifikaciją: teisę verstis atitinkama veikla ir (arba) ekonominę ir
finansinę būklę ir (arba)
techninį ir profesinį pajėgumą.
Jei tiekėjas numato sutarčiai vykdyti pasitelkti subrangovus, tiekėjas privalo juos
nurodyti pasiūlyme ir pateikti informaciją apie subrangovams perduodamus darbus.
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Kartu tiekėjas turi pateikti sutartį, ar kitą dokumentą, patvirtinantį subrangovo
įsipareigojimus vykdant numatomą su perkančiąja organizacija sudaryti pirkimo
sutartį. Tiekėjas turi užtikrinti, kad subrangovai turėtų teisę atlikti numatomus
pavesti darbus.
III.3. SPECIALIOS DALYVAVIMO PIRKIME SĄLYGOS
III.3.1. Pirkime rezervuota teisė dalyvauti tik neįgaliųjų socialinėms
įmonėms
(pildoma, jei pirkimas atliekamas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 13
straipsniu arba Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 18
straipsniu)
Taip

Ne

III.3.2. Pirkimas bus atliekamas pagal remiamų asmenų, kurių dauguma yra
neįgalieji, įdarbinimo programas
(pildoma, jei pirkimas atliekamas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 13
straipsniu arba Viešųjų pirkimų,atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 18
straipsniu)
Taip

Ne

III.3.3. Pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 91
straipsnio reikalavimus
(Jei III.3.1 ar (ir) III.3.2 punktuose arba III.3.3 punkte pažymėjote langelį „Taip“,
skelbimo V.2. punkte nurodykite, kad tiekėjas privalo pagrįsti, kad jis atitinka minėtų
punktų reikalavimus, pateikdamas kompetentingos institucijos išduotą dokumentą ar
tiekėjo patvirtintą deklaraciją.)
Taip

Ne

IV DALIS: PIRKIMO PROCEDŪROS
IV.1. PROCEDŪROS RŪŠIS
Derybų
IV.1.1. Ar pirkimas atliekamas taikant dinaminę pirkimų sistemą?
Taip

Ne

IV.1.2. Ar kandidatai jau yra atrinkti, kai vykdomos skelbiamos
supaprastintos derybos?
Taip

Ne

IV.1.2. Kiek tiekėjų numatoma pakviesti dalyvauti pirkimo procedūrose,
jeigu numatoma atrinkti tiekėjus, kurie teiks pasiūlymus
Skaičius

arba: mažiausias skaičius 1

didžiausis skaičius (jei taikoma)

Kriterijai, pagal kuriuos bus vykdoma kvalifikacinė atranka
IV.1.3. Dalyvių skaičiaus mažinimas derybų ar konkurencinio dialogo metu
Pirkimas bus vykdomas etapais laipsniškai mažinant
sprendinių skaičių

Taip

Ne

IV.2. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI
IV.2.1. Pasiūlymų vertinimo kriterijai
mažiausios kainos
arba
ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo,
vertinant pagal šiuos kriterijus:
(nurodyti kiekvieno kriterijaus lyginamąjį svorį, o tais atvejais, kai nenustatomi
kriterijų lyginamieji svoriai,
kriterijai nurodomi mažėjančios svarbos tvarka)
1. Kaina
60
Pasirengimas vykdyti rekonstrukcijos darbus
2.
10
(Y1)
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Statybos darbų vadovo patirtis (Y2)
Apmokėjimo už atliktus darbus atidėjimo
terminas (Y3)

20
10

arba
perkančiosios organizacijos nustatyti su pirkimo objektu susiję kriterijai
(nurodyti vertinimo kriterijaus aprašymą)
IV.2.2. Ar bus rengiamas elektroninis aukcionas
Taip

Ne

Jei taip, papildoma informacija apie elektroninį aukcioną
IV.3 ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA
IV.3.1. Pirkimo dokumentų ar aprašomojo dokumento (konkurencinio
dialogo atveju) gavimo sąlygos
Galima gauti iki 2016-12-23
Mokestis (jei nustatyta)

Valiuta

Mokestis sumokamas perkančios organizacijos kasoje
Mokestis sumokamas banke
Eil.
Nr.

Sąskaitos
Nr.

Banko
pav.

Banko
skyrius

Banko
kodas

Pastabos

IV.3.2. Paraiškų pateikimo terminas, nurodomas atliekant pirkimo
procedūras, jeigu numatoma atrinkti tiekėjus, kurie teiks pasiūlymus
Data

Laikas (valanda ir minutės)

IV.3.3. Pasiūlymų (pirminių pasiūlymų) pateikimo terminas
Data 2016-12-23

Laikas (valanda ir minutės)

09:00

IV.3.4. Kalba (kalbos), kuria (kuriomis) turi būti parengtas pasiūlymas ar
paraiška
Lietuvių
Kitos kalbos
IV.3.5. Vokų su pasiūlymais atplėšimo data, laikas ir vieta
Data 2016-12-23 Laikas (valanda ir minutės): 09:45
Vieta Vokai su pasiūlymais bus atplėšiami Plungės rajono savivaldybės
administraciniame pastate, antrajame aukšte, 209 kab., Vytauto g. 12, Plungė.
V DALIS: KITA INFORMACIJA
V.1. AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR (ARBA) PROGRAMA,
FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS
Taip

Ne

Jei taip, nurodykite tą projektą (-us) ir (arba) programą (-as)
V.2. PAPILDOMA INFORMACIJA
Perkančioji organizacija vadovaudamasi VPĮ 92 str. 7 d. 1 p. pasilieka teisę pirkti
papildomus darbus projektui vykdyti. Konkurso sąlygos skelbiamos Centrinėje viešųjų
pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) kartu su skelbimu. Pirkimas vykdomas
elektroninėmis priemonėmis.
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__________

_____Albertas
Krauleidis_____

(parašas)

(vardas pavardė)
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