
 
 

 

 
KONKURSO SĄLYGOS 
 

1. Naudojami terminai 
Užsakovas – tai rangos darbų pirkimą vykdantis asmuo ar jo įgaliotas asmuo.  

Rangovas – įmonė/organizacija, teikianti pasiūlymą atlikti pirkimo dokumentuose numatytus darbus tuose 
dokumentuose numatytomis sąlygomis už jo siūlomą kainą. 

Pasiūlymas – „kainos pateikimo instrukcijoje“ numatyti dokumentai, kuriuos Siūlytojas pateikia Užsakovui, 
dalyvaudamas konkurse.  

Priimtinumo reikalavimai – reikalavimai, keliami Siūlytojui dėl jo juridinio statuso, pajėgumo, patirties ir 
kitais su kvalifikacija susijusiais klausimais. 

Kiti terminai atitinka apibrėžimus, pateiktus „Sutarties sąlygose“. 
 
2. Užsakovo pateikiamos pirkimo dokumentacijos turinys 
Užsakovas pateikia šią pirkimo dokumentaciją, pagal kurią Rangovas turi parengti savo Pasiūlymą: 

1. Kvietimas dalyvauti konkurse,  
2. Pirkimo sąlygos,  
3. Pirkimo sąlygų papildymas (jei yra),  
4. Sutarties sąlygos, 
5. Papildomos sutarties sąlygos (jei yra), 
6. Techninės specifikacijos, 
7. Brėžiniai, schemos,  
8. Įkainotas veiklos grafikas, 
9. Kainos pasiūlymo forma, 
10. Žinių apie rangovą/kvalifikacijos informaciją forma, 
11. Rangos darbų sutarties forma. 

 
3. Rangovo kvalifikacija 
Minimalūs privalomi kvalifikacijos priimtinumo reikalavimai Rangovui: 

- Rangovas yra juridinis asmuo – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įregistruota 
bendrovė, individuali įmonė, kurios įstatuose numatyta statybos veikla; fizinis asmuo, ūkinė 
bendrija, nustatyta tvarka įsigiję verslo liudijimą šiai veiklai. 

- Siūlomai veiklai Rangovas turi Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos išduotą kvalifikacijos 
atestatą ar kitus dokumentus, įskaitant Lietuvos Respublikoje pripažintus dokumentus, išduotus 
užsienio valstybėje, patvirtinančius teisę vykdyti statybos darbus. 

- Rangovo vadovas ar buhalteris neturi teistumo arba rangovo atžvilgiu priimto ir įsiteisėjusio 
apkaltinamojo teismo nuosprendžio už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo 
organizavimą ar vadovavimą, už kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar 
tikslinės paskolos panaudojimą ne pagal paskirtį, mokesčių nesumokėjimą, nusikalstamu būdu 
gauto turto įgijimą, realizavimą, legalizavimą ir pan. 

- Rangovas nėra bankrutavęs, bankrutuojantis, likviduojamas, sudaręs su kreditoriais taikos 
sutarties dėl kreditorių reikalavimų atidėjimo, sumažinimo, jų atsisakymo ir pan., rangovas nėra 
sustabdęs ar apribojęs savo veiklą. 

 



 
 

 

-  Rangovas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, socialinio draudimo įmokų 
mokėjimu. 

-  Rangovas finansiškai pajėgus atlikti siūlomus darbus. 

-  Rangovas nėra ir nebuvo tiesiogiai ar netiesiogiai susijęs su konsultantais ar kitu asmeniu, kuris 
parengė konkursinę dokumentaciją, arba yra Užsakovo numatytas paskirti statybos darbams 
prižiūrėti. 

Kiti kvalifikacijos priimtinumo reikalavimai Rangovui – darbo patirtis atliekant panašaus pobūdžio darbus, 
atliktų panašaus pobūdžio darbų apimtys, personalo kvalifikacija, turima darbo įranga, galimybė samdytis 
subrangovus, finansinių pajėgumų įrodymas; jeigu jie yra keliami, – yra pateikiami Konkurso sąlygų 
papildyme.  

Rangovas privalo pateikti duomenis apie savo kvalifikaciją ir pajėgumą, kaip reikalaujama pirkimo 
dokumentacijoje numatytoje formoje – anketoje Žinios apie rangovą / Kvalifikacijos informacija. Turi būti 
nurodytas šią formą pasirašiusio asmens vardas, pavardė ir užimamos pareigos. 

Rangovas gali pridėti papildomos informacijos, įgalinančios geriau įvertinti jo sugebėjimą ir pasiruošimą 
prašomiems darbams atlikti. 

Bendrai veiklai susivienijusių įmonių grupės partneriai turi pateikti visą informaciją, išvardytą 3 ir 4 
punktuose. Vienas iš partnerių turi būti paskirtas atsakinguoju ir įgaliotas veikti kitų partnerių vardu. Jie gali 
būti bendrai arba atskirai atsakingi už rangos sutarties pasirašymą. Bendrai veiklai susivienijusių įmonių 
grupės partneriai bus vertinami atskirai, kad būtų nustatyta atitiktis kvalifikaciniams priimtinumo 
reikalavimams, nurodytiems 3 punkte, jei kitaip nenustatyta Konkurso sąlygų papildyme.  

Jei Rangovas tam tikriems darbams/darbų daliai atlikti numato pasitelkti subrangovus, pateiktame Pasiūlyme 
(formoje Žinios apie rangovą) rangovas turi nurodyti darbų apimtis, kurioms atlikti rangovas ketina 
pasitelkti subrangovus, taip pat turi būti pridėta tokios pačios apimties informacija apie juos, kokios 
pirkimo dokumentacijoje prašoma pateikti ir apie Rangovą. 
 
4. Rangovo pasiūlymas  
Rangovo pateikiamą pasiūlymą sudaro šie Rangovo pasirašyti dokumentai: 

- Kainos pasiūlymas; 
- Įkainotas veiklos grafikas kartu su detalizuotomis darbų grupių lokalinėmis sąmatomis; 
- Žinios apie rangovą / kvalifikacijos informacija; 
- Siūlomų darbų ir jų kokybės aprašymas, jei tai reikalinga rangovo pasiūlymui pagrįsti.  

Prieš pateikdamas Pasiūlymą, Rangovas privalo išnagrinėti visą su pirkimu susijusią dokumentaciją, 
patariama susipažinti su padėtimi vietoje/objekte bei gauti visą informaciją, kurios gali prireikti 
apskaičiuojant pasiūlymo kainą ir sudarant rangos darbų vykdymo sutartį. Išlaidos, susijusios su 
apsilankymu vietoje, Rangovui nekompensuojamos. Užsakovas nėra atsakingas ir už visus kitus kaštus, 
patirtus Rangovo, rengiant pasiūlymą. 
 
5. Pirkimo dokumentų paaiškinimas ir keitimas 
Visi prašymai paaiškinti konkursinius dokumentus ir konkursinių dokumentų išaiškinimas turi būti daromi 
raštu arba siunčiant informaciją faksu. Užsakovas atsako į visus besiteiraujančio rangovo užklausimus, 
atsakymo-paaiškinimo kopijas išsiųsdamas kitiems rangovams, kuriems buvo pateikti kvietimai pateikti 
pasiūlymus ir konkurso dokumentai, kartu pridedant paklausimą, bet nenurodant klausėjo.  

Prireikus Užsakovas gali pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą ir nukelti vokų atplėšimo datą, pataisyti 
pirkimo dokumentus. Pirkimo dokumentų pataisymai daromi raštu ir yra neatsiejama pirkimo dokumentų 



 
 

 

dalis. Apie pirkimo dokumentų pataisymus ne vėliau kaip 3 dienos iki vokų atplėšimo datos, nurodytos 
kvietime pateikti pasiūlymus ir (arba) konkurso sąlygose raštu informuojami visi rangovai, kuriems buvo 
pateikti kvietimai pateikti pasiūlymus ir konkurso dokumentai.  
 
6. Pasiūlymo kaina 
Perkant darbus nustatyta tvarka atrenkamas vienas iš pateiktų pasiūlymų pagal vieną bendrą sumą 
(fiksuotą kainą). 
Pateiktų pasiūlymų vertinimo reikalavimai nustatomi konkurso sąlygose, konkurso sąlygų 
papildyme. Pateikti pasiūlymai vertinami pagal mažiausią kainą.  
Rangovo apskaičiuota pasiūlymo kaina pateikiama Įkainotame veiklos grafike, įkainojant jame išvardytus 
darbus/jų grupes, ir oficialiai patvirtinama užpildytoje Kainos pasiūlymo formoje, kurią pasirašo Rangovo 
įgaliotas asmuo.  

Rangovas nurodo visus įkainius ir kainą už Techninėse specifikacijose nurodytus ir Įkainotame veiklos 
grafike išvardytus darbus/darbų grupes. Jeigu Rangovas nenurodo tam tikrų darbų įkainių bei kainų, bet šių 
darbų atlikimas yra būtinas visiškam Techninėse specifikacijose išdėstytų reikalavimų įvykdymui, Užsakovas 
Rangovui už juos papildomai nemoka, nes laikoma, kad šių darbų apmokėjimas yra Rangovo įtrauktas į kitų 
darbų, išvardytų Įkainotame veiklos grafike, įkainius bei kainas.  

Visus mokesčius bei mokėtinas rinkliavas Rangovas įtraukia į savo įkainius, kainas už darbus bei bendrą 
pasiūlytą kainą.  

Rangovo pasiūlyti įkainiai ir kainos ir bendra sutarties kaina yra nekeistina bei nekoreguotina per visą 
sutarties vykdymo laikotarpį. 
 
7. Rangovo vienas pasiūlymas  
Rangovas turi pateikti tik vieną pasiūlymą atskirai savo vardu arba drauge su partneriu dirbti bendrai. 
Rangovo, pateikusio arba dalyvaujančio daugiau nei viename pasiūlyme (išskyrus atvejus, kuomet Rangovas 
dalyvauja kaip subrangovas, arba atvejus, jeigu leidžiama arba prašoma pateikti alternatyvius pasiūlymus), 
visi pasiūlymai, kuriuose jis dalyvauja, bus diskvalifikuojami. 

Rangovas pateikia pasiūlymą, atitinkantį pirkimo dokumentacijoje keliamus reikalavimus, įskaitant techninį 
sprendimą, apibrėžtą techninėse specifikacijose ir brėžiniuose.  

 
8. Pasiūlymo galiojimo terminas 
Pasiūlymo galiojimo laikotarpis turi būti ne mažesnis nei nurodytas Kvietime pateikti pasiūlymą, skaičiuojant 
nuo vokų su pasiūlymais atplėšimo dienos. Užsakovas gali prašyti, kad Rangovas pratęstų siūlomos kainos 
galiojimo laiką tam tikrą papildomą laikotarpį. Prašymas pratęsti galiojimo laiką ir Rangovo atsakymas į jį 
turi būti pateikti raštu, galima nusiųsti faksogramą. Rangovas gali atsisakyti išpildyti prašymą ir tokiu atveju 
atsiimti savo Pasiūlymą be jokios jam taikomos baudos. Jeigu Rangovas sutinka patenkinti prašymą, jis 
neturi ir jam nebus leidžiama koreguoti savo Pasiūlymo.  
 
9. Pasiūlymo pateikimo forma 
Pasiūlymas pateikiamas užpildant pirkimo dokumentacijoje pateiktas formas ir pridedant Konkurso sąlygose 
numatytas Rangovo parengtas formas, kurias pasirašo Rangovo įgaliotas atstovas. Ten, kur nurodyta, parašas 
turi būti patvirtintas Rangovo įmonės spaudu. Rangovas negali daryti jokių pataisymų ir papildymų pirkimo 
dokumentacijoje, išskyrus klaidų, atsiradusių pildant reikalingas formas/anketas, ištaisymą. Tokie pataisymai 
turi būti patvirtinti asmens, kuris pasirašo atitinkamą dokumentą, parašu. 



 
 

 

Pateikiamas Pasiūlymo originalus egzempliorius užklijuotame ir užantspauduotame voke, ant kurio turi būti 
užrašyta: 

1)  adresas, nurodytas Kvietime pateikti pasiūlymą, kuriuo reikia pristatyti Pasiūlymą; 
2)  objekto, kuriam skelbtas konkursas, pavadinimas ir adresas; 
3)  įspėjamasis užrašas: „Neatplėšti iki (įrašoma Kvietime pateikti pasiūlymą nurodyta vokų 

atplėšimo data ir laikas). 
 
 
 
10. Pasiūlymo pateikimo vieta ir galutinis terminas 
Pasiūlymai pristatomi Kvietime pateikti pasiūlymą nurodytu adresu ir iki nurodyto termino. Praėjus 
nustatytam terminui gauti vokai su Pasiūlymais neatplėšiami ir grąžinami juos pateikusiems Rangovams. 
 
11. Pasiūlymų koregavimas ir keitimas 
Iki Pasiūlymų pateikimo termino pabaigos Rangovas gali keisti arba atsiimti savo pasiūlymą, apie tai 
informuodamas Užsakovą raštiškai. Rangovas gali siūlyti nuolaidas ar kitaip keisti kainas, pateikdamas 
kainos pakeitimo pasiūlymus arba įtraukdamas tai į pirminį Pasiūlymą, bet tik pagal šio paragrafo sąlygas, 
t.y. iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.  

Pasiūlymas jokiu būdu negali būti koreguojamas ar keičiamas pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, kuri 
yra nurodyta Kvietime pateikti pasiūlymą, išskyrus 16 ir 20 punktuose nurodytus atvejus. 
 
12. Vokų su Pasiūlymais atplėšimas 
Užsakovas atplėšia vokus su Pasiūlymais, Pasiūlymų koregavimais, padarytais iki Pasiūlymų pateikimo 
termino pabaigos, dalyvaujant Rangovų atstovams, jei jie nori dalyvauti. Vokų su Pasiūlymais atplėšimo 
metu paskelbiami rangovų, pateikusių pasiūlymus, vardai, pasiūlymų kainos, bet kokios nuolaidos, 
korektūros ir kitos pasiūlymų detalės, kurios, Užsakovo nuomone, yra reikalingos skelbti.  
 
13. Pasiūlymų išsiaiškinimas  
Siekiant pasiūlymą patikrinti, įvertinti ir palyginti, Užsakovas gali prašyti Rangovo išaiškinti jo pasiūlymą, 
bet jokiu būdu negali prašyti keisti pasiūlymo esmės arba kainos po vokų su pasiūlymais atplėšimo. Visi 
užklausimai išaiškinimui ir gauti išaiškinimai turi būti daromi raštu.  
 
14. Konfidencialumas 
Informacija, susijusi su pasiūlymų tikrinimu, išaiškinimu, vertinimu bei palyginimu, ir rekomendacinės 
pastabos dėl laimėtojo pasiūlymo negali būti viešinamos anksčiau už konkursą laimėjusį Rangovą. 
 
15. Pasiūlymų atrinkimas vertinimui (priimtinumo nustatymas) 
Vertinimui atrenkami pasiūlymai, kurie: 

- pateikti Rangovų, atitinkančių priimtinumo reikalavimus (Konkurso sąlygų 3 punktas); 
- yra tinkamai pasirašyti ir tvarkingi;  
- turi pridėtas reikiamas garantijas (jei to reikalaujama pirkimo dokumentacijoje); 
- iš esmės atitinka pirkimo objekto reikalavimus ir sąlygas. 

Iš esmės atitinkančiais pirkimo objekto reikalavimus ir sąlygas laikomi pasiūlymai, kurie atitinka visoms 
pirkimo sąlygoms, terminams ir perkamo objekto specifikacijoms/darbų aprašymui ir yra be pastebimų 
nukrypimų ar išlygų:  



 
 

 

- kurios bet kuriuo būdu iš esmės įtakoja darbų apimtis, kokybę ar jų vykdymą; 
- kurios bet kuriuo būdu iš esmės apriboja Užsakovo teises ar mažina Siūlytojo įsipareigojimus, 

palyginus su tuo, kas numatyta pirkimo dokumentuose; 
- kurių ištaisymas nesąžiningai įtakotų kitų Siūlytojų, kurie pateikė iš esmės atitinkančius pirkimo 

objekto reikalavimams pasiūlymus, varžymosi pozicijas. 

Atmesto/vertinimui nepriimtino pasiūlymo nebegalima padaryti tinkamu/vertinimui priimtinu pataisant ar 
atšaukiant nustatytus nukrypimus ar išlygas po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. 
 
16. Klaidų ištaisymas 
Atrinkus Pasiūlymus vertinimui, Užsakovas patikrina Pasiūlymų aritmetines klaidas. Klaidos yra taisomos 
Užsakovo šiuo būdu: jeigu neatitinka skaičiais nurodyta suma su žodžiais išreikšta suma, tokiu atveju 
vadovaujamasi žodžiais nurodyta suma.  

Užsakovas klaidas taiso derindamas su Siūlytoju. Jei Siūlytojas atsisako priimti ištaisytą sumą, jo Pasiūlymas 
yra atmetamas.  
 
17. Pasiūlymų vertinimas ir palyginimas 
Pasiūlymų įvertinimo tikslas yra nustatyti Užsakovo išlaidas tokiu būdu, kuris įgalintų palyginti pasiūlymų 
kainas. Pasiūlymai gali būti vertinami pagal mažiausią kainą arba pagal ekonominį pagrįstumą. 
Laimėjusiuoju išrenkamas pasiūlymas, kuriame nurodyta  kaina yra mažiausia arba kuris yra ekonomiškai 
naudingiausias (labiausiai atitikęs vertinimo kriterijus, bet pasiūlyta kaina nebūtinai yra žemiausia). 

Laimėjimui vertinami tik tie Pasiūlymai, kurie atrinkti vertinimui, kaip iš esmės atitinkantys pirkimo 
dokumentacijos reikalavimus pagal Konkurso sąlygų 15 punktą. 

Vertinant pasiūlymus pagal ekonominį naudingumą, Užsakovas kiekvienam pasiūlymui tikslina pasiūlymo 
kainą: 

- taisant aritmetines klaidas; 
- išbraukiant atsargų sumas / rezervą nenumatytoms išlaidoms, jei tokių yra, ir kt. kiekybinius 

nematerialius nukrypimus; 
- įvertinant prie Pasiūlymo pridėtas nuolaidas ar kitokius kainos pakeitimus pagal 11 punktą.  

Vertinant ir lyginant priimtinus pasiūlymus pagal ekonominį naudingumą, pagrindinis vertinimo kriterijus 
yra pasiūlyta ir pagal šį punktą patikslinta kaina.  

Kiti vertinimo kriterijai, jeigu jie yra keliami, yra pateikiami Konkurso sąlygų papildyme ir turi būti išreikšti 
pinigine verte arba jiems turi būti suteiktas santykinis svoris. 
 
18. Laimėtojo paskelbimas  
Užsakovas, dar nepasibaigus pasiūlymo galiojimo terminui, laimėtoju pripažįsta tą Rangovą, kurio 
pajėgumai ir resursai atitinka būdingus tam reikalavimus ir kurio pasiūlymas pripažintas:  

- iš esmės atitinkančiu konkursinių dokumentų reikalavimus; 
- kaip pasiūlęs mažiausią kainą arba pateikęs ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą.  

 
19. Užsakovo teisė priimti bet kurį pasiūlymą ir atmesti visus pasiūlymus 
Nepaisant Konkurso sąlygų 18 punkto, Užsakovas pasilieka teisę priimti arba atmesti bet kurį pasiūlymą bei 
atmesti visus pasiūlymus ir nutraukti konkursą bet kuriuo metu iki priimant sprendimą dėl konkurso 



 
 

 

laimėtojo, tokiu atveju neprisiimdamas jokių įsipareigojimų konkurse dalyvavusių rangovų atžvilgiu ir 
neturėdamas jokių įsipareigojimų informuoti rangovus apie Užsakovo sprendimo priežastis. 
 
20. Visų Pasiūlymų atmetimas 
Visi Pasiūlymai atmetami tuo atveju, jeigu nėra efektyvios kainų konkurencijos arba Pasiūlymai neatitinka 
keliamų reikalavimų. Jei atmetami visi Pasiūlymai, Užsakovas turi peržiūrėti atmetimo priežastis ir naujai 
apsvarstyti Sutarties sąlygas, Technines specifikacijas ir darbų apimtis prieš skelbdamas naują konkursą.  

Visi Pasiūlymai negali būti atmetami ir skelbiamas naujas konkursas su tais pačiais konkursiniais 
reikalavimais vien tik siekiant gauti žemesnes kainas.  

Jei Pasiūlymas su mažiausia kaina iš esmės viršija Užsakovo prieš konkursą skaičiuotą kainą, tada 
Užsakovas, įvertinęs viršijimo priežastis, skelbia naują konkursą. Šiuo atveju Užsakovas dar gali pasirinkti 
derėtis Rangovu, pasiūliusiu mažiausią kainą, stengdamasis sumažinti sutarties kainą iki jį tenkinančių 
sąlygų. Tačiau esminis apimčių sumažinimas ar sutarties sąlygų keitimas reikalauja skelbti naują konkursą.  
 
21. Pranešimas apie atrinktą Pasiūlymą ir sutarties pasirašymas 
Konkursą laimėjusiajam Rangovui Užsakovas išsiunčia užsakymo skyrimo raštą (registruotu paštu arba 
faksu) iki pasibaigiant pasiūlymo galiojimo terminui. Jame nurodoma suma, kurią Užsakovas sumokės 
Rangovui už sutartyje numatytus darbus, kuriuos Rangovas turės atlikti, informuojama, kas vykdys darbų 
priežiūrą, ir nurodoma, kur ir kada/ iki kurios datos Rangovas turi pasirašyti sutartį.  
Jeigu Rangovas nurodytu terminu nepasirašo sutarties, Užsakovas turi teisę kreiptis į kitą konkurse 
dalyvavusį Rangovą, kurio Pasiūlymo kaina tarp visų priimtinų vertinimui Pasiūlymų (atmetus anksčiau 
pripažinto laimėjusiuoju Rangovo kainą) yra mažiausia, ir pradėti su juo derybas dėl Sutarties pasirašymo. 

 
 
 
 
 


