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I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Dainavos apygardos 1-oji rinktinė (toliau – perkančioji organizacija) organizuoja apklausą dėl _____________________ (toliau – Prekės) pirkimo 2015 metais.  
1.2. Vartojamos pagrindinės sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme.
1.3. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, kitais teisės aktais bei apklausos sąlygomis.
1.4. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo ir proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų.
1.5. Perkančiosios organizacijos kontaktinis asmuo –____________tel. _________, faks. (8~315) 52871, Krašto apsaugos savanorių pajėgų Dainavos apygardos 1-oji rinktinė, Ulonų g. 14, Alytus LT- 62157.
1.6. Skelbimas apie pirkimą siunčiamas tiekėjams Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS).
1.7. Perkančioji organizacija nėra PVM mokėtoja.
1.8. Viešųjų pirkimų taisyklės yra paskelbtos CVP IS.
II. PIRKIMO OBJEKTAS
  2.1. KASP 1R planuoja, įsigyti  (nurodomos kokios prekės/paslaugos/darbai) (BVPŽ kodas __________) 201___ metams. 
  2.2. Perkamų prekių techninės savybės ir preliminarūs kiekiai nustatytos pateiktoje techninėje specifikacijoje, 1 priedas.
  2.3. Prekių tiekimo vieta Alytaus miestas.
  2.4. Pasiūlymų vertinimo kriterijus – mažiausios kainos/ekonomiškai naudingiausio.
  2.5. Pirkimas į dalis neskirstomas/skirstomas, sudaroma viena sutartis/sudaromos kelios sutartys.
III. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI
  3. Perkančioji organizacija reikalauja pateikti:
  3.1. Pažymą, kad Tiekėjas yra įregistruotas įstatymų nustatyta tvarka. Pateikiama skaitmeninė Tiekėjo (juridinio asmens) registravimo pažymėjimo kopija.
  3.2. Tiekėjo sąžiningumo deklaracija (LR ūkio ministro 2013 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. 4-1024).
  3.3. Kitus dokumentai, kuriuos pareikalauja pateikti pirkimo komisija/pirkimo organizatorius.
IV. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS
     4.1. Perkančioji organizacija reikalauja pasiūlymus teikti tik elektroninėmis priemonėmis naudojant CVP IS. Pasiūlymai, pateikti popierine forma vokuose, nebus priimami ir vertinami, o bus grąžinami neatplėšti tiekėjui (kurjeriui).    
    4.2. Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama valstybine kalba.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    4.3. Pasiūlymą pateikti iki _______ m. _____ d. ___ val. ___ min. Vėliau gauti pasiūlymai nebus priimami.
    4.4. Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą perkančioji organizacija praneša raštu visiems tiekėjams.
    4.5. Dokumentai, kurių reikalaujama pirkimo sąlygose ir kuriuos tiekėjas turi tik popierine forma, teikiami nuskenuoti juos prisegant prie elektroninio pasiūlymo.
    4.6. Perkančioji organizacija nereikalauja/reikalauja, kad pateikti pasiūlymai būtų pasirašyti saugiu elektroniniu parašu.
     4.7. Perkančioji organizacija neatsako už nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. 
V. PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS
  5.1. Perkančioji organizacija nereikalauja/reikalauja pasiūlymo galiojimo užtikrinimo.
VI. SUSIPAŽINIMO SU CVP IS  PRIEMONĖMIS GAUTAIS PASIŪLYMAIS PROCEDŪROS
6.1. Su CVP IS priemonėmis teiktais tiekėjų pasiūlymais susipažinimas (elektroninių vokų atplėšimo procedūra) vyks ______ m. ________ d. _____ val. ____ min. elektroniniu būdu, adresu: Ulonų  g. 14, Alytus.
6.2. Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka pirkimų komisija/pirkimo organizatorius konfidencialiai (tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant).
6.3. Pasiūlymus CVP IS priemonėmis pateikusiems tiekėjams perkančioji organizacija praneša/nepraneša apie pateiktų pasiūlymų įvertinimą Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.
VII. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS
 7.1. Pateiktus pasiūlymus nagrinėja ir vertina pirkimo komisija/pirkimo organizatorius sudaryta/paskirtas bataliono vado _________m. ________d. įsakymu Nr. _____. Pasiūlymai nagrinėjami ir vertinami konfidencialiai, nedalyvaujant paraiškas ar pasiūlymus pateikusių tiekėjų atstovams. Pirkimų komisija/pirkimo organizatorius vertina:
7.1.1. ar pasiūlymas atitinka sąlygose nustatytus reikalavimus;
7.1.2. ar nebuvo pasiūlytos per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos, kainos;
7.1.3. ar nebuvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos.
7.3. iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir pirkimo komisijai/pirkimo organizatoriui paprašius, tiekėjai privalo pateikti CVP IS priemonėmis, nekeisdami pasiūlymo esmės, papildomus paaiškinimus per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą.
7.4. pirkimo komisija/pirkimo organizatorius atmeta pasiūlymą, jeigu:
7.4.1 tiekėjas savo pasiūlyme pateikė ne visų prekių kainas, kurios buvo nurodytos pirkimo dokumentuose;
7.4.2. pasiūlymas neatitiko sąlygose nustatytų reikalavimų;
7.4.3. buvo pasiūlytos per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos;
7.4.4.buvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos, kurių tiekėjas nesugebėjo pagrįsti;
7.4.5. pateiktos prekes neatitinka techninių reikalavimų.
7.5. apie pasiūlymo atmetimą tiekėjas informuojamas nedelsiant.
VIII. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
8.1. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami remiantis mažiausios kainos/ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijumi. Pirkimas į dalis neskaidomas/skaidomas ir laimėtojas nustatomas kai siūloma kaina yra mažiausia/pasiūlymas yra ekonomiškai naudingiausias. 
8.2. Prekių kaina pateikiama Eurais. Į prekių kainą įeina visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos įskaitant ir transportavimo išlaidas iki tiekėjo nustatytos vietos. Išlaidos, kurių tiekėjas teikdamas pasiūlymą neįskaičiavo, nebus papildomai apmokamos. 
IX. PRETENZIJŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA
9.1. Tiekėjas, kuris mano, kad perkančioji organizacija nesilaikė Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų ir pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, turi teisę iki pirkimo sutarties sudarymo pareikšti pretenziją perkančiajai organizacijai dėl perkančiosios organizacijos veiksmų ar priimtų sprendimų. Pretenzijos pateikimas yra privaloma ikiteisminė ginčo nagrinėjimo stadija.
9.2. Pretenzija pateikiama perkančiajai organizacijai raštu CVP IS priemonėmis Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka ir terminais. Perkančioji organizacija nagrinėja tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo sutarties sudarymo.
9.3. Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti pretenziją ir priimti motyvuotą sprendimą Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.
9.4. Jeigu išnagrinėjus pretenziją nebuvo patenkinti tiekėjo reikalavimai ar reikalavimai buvo patenkinti tik iš dalies, ar pretenzija nebuvo išnagrinėta Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka ir terminais, tiekėjas turi teisę kreiptis į teismą.
9.5. Ieškinys teismui turi būti pateikiamas Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka ir terminais. 
X. SPRENDIMAS DĖL SUTARTIES SUDARYMO
10.1. Perkančioji organizacija pranešime apklausą laimėjusiam tiekėjui nurodo laiką, iki kada reikia sudaryti pirkimo sutartį, bet ne anksčiau kai pasibaigia sutarties pasirašymo atidėjimo terminas (jei toks taikomas organizuojamam pirkimui).
10.3. Jeigu tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu atsisako ją sudaryti arba iki nurodyto laiko nesudaro pirkimo sutarties, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju perkančioji organizacija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal patvirtintą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.
XI. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS
11. Perkančioji organizacija pirkimo sutartį siūlo sudaryti tam tiekėjui, kurio pasiūlymas Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka pripažintas laimėjusiu. Sudaroma pirkimo sutartis atitinka laimėjusio tiekėjo pasiūlymą ir šios apklausos sąlygas.
 PRIDEDAMA: ________________________ pirkimo-pardavimo sutarties projektas

















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)

PASIŪLYMAS
  ______________________________ PIRKIMUI 
2015-     -

(sudarymo vieta)

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

Banko sąskaitos

Telefono numeris

Fakso numeris

El. pašto adresas


Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1)  paskelbus Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt kartu su pakvietimu į pirkimą;
2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
3) __________________________________kainos pateiktos _____ priede prie pasiūlymo ___________________________ pirkimui.
Bendra pasiūlymo suma  su PVM_____________________Eur.
_________________________________________________________________________
( suma nurodyti ir skaičiais, ir žodžiais)
Į prekes kainą įeina visos išlaidos ir mokesčiai (taip pat ir PVM).
Siūlomos, prekės  visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil.
Nr.
Pateiktų dokumentų pavadinimas
Dokumento lapų skaičius






Sutarties įvykdymo užtikrinimui pateiksime (JEI PRAŠOMA)______________________________
(nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus ir garantą ar laiduotoją)
Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose (ARBA NURODYTI IKI KADA).______________   
Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro:_______________________________
    
                             __________________________________________________
                                                 (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas, pavardė, parašas

______________________________________________________

