
SKUODO PRANCIŠKAUS ŽADEIKIO GIMNAZIJA 

PATVIRTINTA Skuodo Pranciškaus 
Žadeikio  gimnazijos   direktoriaus 2018 m.
gegužės 29d .įsakymu Nr. 1V-63

MAŽOS VERTĖS SKELBIAMO  PIRKIMO APKLAUSOS BŪDU

INTERAKTYVUS EKRANAS  IR PLANŠETINIAI KOMPIUTERIAI

1. Bendroji dalis.
1.1. Perkančioji organizacija – Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazija tel. (8 440)  73243, el.

p.   gimnazija.zadeikis@gmail.com
1.2.  Pirkimas  atliekamas  vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  viešųjų  pirkimų  įstatymu

(toliau – Viešųjų  pirkimų įstatymas),  Lietuvos Respublikos  civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis
kodeksas), kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei mažos vertės pirkimo
apklausos būdu sąlygomis.

1.3.  Pirkimas  vykdomas,  įgyvendinant  ESF  projektą  Nr.  09.2.1-ESFA-  K-728-  01-0043,
priemonės  „Matematikos  mokymosi  edukacinių  procesų  tobulinimas  Skuodo  Pr.  Žadeikio  ir
Kretingos J. Pabrėžos universitetinėje gimnazijose“, finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių
fondų 2014-2020 m. programos lėšomis.

1.4. Pirkimas  atliekamas  mažos  vertės  apklausos  būdu,  laikantis  lygiateisiškumo,
nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų, pateikti pasiūlymai
vertinami nešališkai ir konfidencialiai.

1.5. Pirkime  gali  dalyvauti  organizacijos  ir  įmonės,  bei  fiziniai  asmenys  galintys  teikti
numatytas prekes.

2. Pirkimo objektas.

1. Pirkimo objektas – Interaktyvus ekranas, planšetiniai kompiuteriai Skuodo Pr. Žadeikio
gimnazijai. Bendra, maksimali visų prekių vertė 18011,00 Eur (su PVM). 

2. Pirkimo objektas skaidomas į konkurso II dalis:
2.1. Konkurso 1 dalis – 40 vnt. Planšetinių kompiterių, – numatoma maksimali suma

0,00Eur (su PVM);
2.2. Konkurso 2 dalis – 1 vnt. Interaktyvus ekranas  – numatoma maksimali suma 0,00

Eur (su PVM).

3. Reikalavimai perkamoms prekėms nustatyti šių pirkimo dokumentų 2 priede „Techninė
specifikacija“ ir  4 priede „Prekių pirkimo sutarties projektas“.

4. Pasiūlymai gali būti teikiami vienai, kelioms arba visoms pirkimo dalims. Kiekvienai
pirkimo  daliai  bus  sudaroma  atskira  pirkimo  sutartis  arba  viena  bendra  sutartis  vieno  tiekėjo
laimėtoms pirkimo dalims. Pasiūlymas turi  būti  pateiktas visai  atskiros pirkimo dalies apimčiai,
neskaidant jos smulkiau. 

5. Perkamų konkurso  1 - 2 dalių prekių pristatymo vieta nurodyta pirkimo dokumentų 4
priede.

6. Perkančioji  organizacija  nerengs  susitikimų  su  tiekėjais  dėl  pirkimo  dokumentų
paaiškinimų.
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3. Teikėjo kvalifikacija ir ją pagrindžiantys dokumentai.

3.1. Tiekėjas turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacinius reikalavimus:

Eil.
Nr.

Kvalifikacijos reikalavimai
Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys

dokumentai
3.1. Tiekėjas  turi  būti  įregistruotas  įstatymų

nustatyta  tvarka  ir  turėti  teisę  verstis
pirkimo  sutarčiai  vykdyti  privaloma
veikla.

Pateikiama:
1)  Tiekėjo  įstatų  dalis  ar  Lietuvos
Respublikos  juridinių  asmenų  registro
išplėstinis  išrašas  (ar  kitų  dokumentų,
kuriuose  būtų  nurodyti  tiekėjo
įregistravimo duomenys ir vykdoma veikla)
arba atitinkamos užsienio šalies institucijos
(profesinių  ar  veiklos  registrų  tvarkytojų,
valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip
yra nustatyta toje valstybės narėje, kurioje
tiekėjas  registruotas,  ar  priesaikos
deklaracija,  liudijanti  tiekėjo  teisę  verstis
atitinkama  veikla)  išduoti  dokumentai,
patvirtinantys, kad tiekėjas yra registruotas
ir turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga
pirkimo sutarčiai įvykdyti
2) Fizinis asmuo pateikia verslo liudijimą,
ar kitą dokumentą, patvirtinantį teisę verstis
reikalaujama veikla.
Pateikiami  skenuoti  dokumentai
elektroninėje formoje*.



4. Pasiūlymų rengimas, pateikimas, keitimas.

4.1. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės
dalyvis.  Jei  tiekėjas  pateikia  daugiau  kaip  vieną  pasiūlymą  arba  ūkio  subjektų  grupės  dalyvis
dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.

4.2. Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų
pasiūlymą, jo pasiūlymai bus atmesti.

4.3. Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad
jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties
įvykdymui.

4.4.  Perkančioji  organizacija  reikalauja  pasiūlymus  teikti  tik  elektroninėmis  priemonėmis
naudojant CVP IS. Pasiūlymai, teikiami popierine forma ir vokuose, nebus priimami ir vertinami.

4.5.  Elektroninėmis  priemonėmis  pasiūlymus  gali  teikti  tiktai  tiekėjai  registruoti  CVP IS
pasiekiamoje adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt.

4.6. Pasiūlymas neprivalo būti pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto asmens saugiu elektroniniu
parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo nustatytus reikalavimus.

4.7.  Tiekėjo  pasiūlymas  bei  kita  korespondencija  pateikiama lietuvių kalba.  Jei  atitinkami
dokumentai  yra  išduoti  kita,  nei  reikalaujama,  kalba,  turi  būti  pateiktas  tinkamai  patvirtintas
vertimas į lietuvių kalbą.

4.8.  Prekių kainos pateikiamos eurais.  Į  Tiekėjo nurodytą pasiūlymo kainą įtraukiami visi
mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris turi būti nurodomas atskirai.

4.9.  Pasiūlymą sudaro  tiekėjo  pateiktų  dokumentų  elektronine  forma ir  atsakymų CVP IS
priemonėmis visuma:

4.9.1.  Elektroninėmis  priemonėmis  užpildyta  pasiūlymo  forma  bei  specifikacija,  parengta
pagal šio konkurso sąlygų 1 ir 2 priedus;

4.9.2.  Šiose  pirkimo  sąlygose  nurodytą  reikiamą  Tiekėjo  kvalifikaciją  pagrindžiantys
dokumentai;

4.10. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti Tiekėjo deklaraciją (3 priedas), kuri turi būti
pateikiama skenuota elektronine forma.

4.11.  Pasiūlymas  turi  būti  pateiktas  iki  2018 m. birželio  7  d.  10.00  val. (Lietuvos laiku)
CVP IS priemonėmis. Vėliau gauti pasiūlymai nebus vertinami.

4.12. Pasiūlymas galioja iki sutarties sudarymo.
4.13.  Tiekėjai  savo  pasiūlyme  turi  nurodyti,  kuri  pasiūlyme  pateikta  informacija  yra

konfidenciali.
4.14.  Tiekėjas  iki  galutinio  pasiūlymų  pateikimo  termino  turi  teisę  CVP IS  priemonėmis

pakeisti  arba  atšaukti  savo  pasiūlymą.  Toks  pakeitimas  arba  pranešimas,  kad  pasiūlymas
atšaukiamas,  pripažįstamas galiojančiu,  jeigu  perkančioji  organizacija  jį  gauna pateiktą  CVP IS
priemonėmis iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

4.15.  Perkančioji  organizacija  turi  teisę  pratęsti  pasiūlymo pateikimo terminą.  Apie  naują
pasiūlymų pateikimo terminą perkančioji organizacija paskelbia CVP IS.

5. Vokų su pasiūlymais atplėšimas.

5.1.  Elektroniniai  vokai  su  pasiūlymais  bus  atplėšiami  Skuodo  Pranciškaus  Žadeikio
gimnazijoje (susipažįstama su pasiūlymais) CVP IS priemonėmis  2018 m. birželio 7 d. 10.45val.

5.2.  Vokų atplėšimo (susipažinimo su pasiūlymais) procedūroje gali dalyvauti tiekėjas ar jo
įgaliotas asmuo.

5.3.  Perkančioji  organizacija  po  tiekėjų  kvalifikacijos  ir  pasiūlymų  atitikties  pirkimo
dokumentuose keliamiems reikalavimams įvertinimo konkurso rezultatus pateikusiems tiekėjams
praneš CVP IS priemonėmis.

5.4. Pasiūlymo kaina yra laikoma  Pasiūlymo formoje  (konkurso sąlygų 1 priedas) nurodyta
suminė pirkimo objekto kaina.

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt./


6 Pasiūlymų vertinimas.

6.1. Pateiktus pasiūlymus nagrinėja, vertina ir palygina Komisija šia tvarka:
6.2. įvertina  Europos  bendrajame  viešųjų  pirkimų  dokumente  pateiktą

informaciją ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu praneša apie šio patikrinimo rezultatus;
6.3. nagrinėja,  ar  pasiūlymas  atitinka  pirkimo  dokumentuose  nustatytus

reikalavimus, nesusijusius su pirkimo objektu;
6.4. tikrina,  ar  tiekėjo  pasiūlymas  atitinka  pirkimo  sąlygų  techninės

specifikacijos reikalavimus;
6.5. tikrina,  ar  nebuvo  pasiūlytos  per  didelės,  perkančiajai  organizacijai

nepriimtinos kainos. Laikoma, kad pasiūlyta kaina yra per didelė ir nepriimtina, jeigu ji viršija
perkančiosios  organizacijos  pirkimui  skirtas  lėšas,  nustatytas  ir  užfiksuotas  perkančiosios
organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą.  Jeigu ekonomiškai
naudingiausiame pasiūlyme nurodyta kaina yra per didelė ir nepriimtina ir perkančioji organizacija
pirkimo dokumentuose nėra nurodžiusi pirkimui skirtų lėšų sumos, kiti pasiūlymų eilėje esantys
pasiūlymai laimėjusiais negali būti nustatyti;

6.6. tikrina, ar nebuvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir/ar tiekėjas pirkimo
komisijos prašymu pateikė raštišką tinkamą kainos pagrįstumo įrodymą;

6.7. Jeigu dalyvis pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar
duomenis apie atitiktį pirkimo dokumentų reikalavimams arba šių dokumentų ar duomenų trūksta,
perkančioji organizacija privalo nepažeisdama lygiateisiškumo ir skaidrumo principų prašyti dalyvį
šiuos  dokumentus  ar  duomenis  patikslinti,  papildyti  arba  paaiškinti  per  jos  nustatytą  terminą.
Tikslinami, papildomi, paaiškinami ir pateikiami nauji gali būti tik dokumentai ar duomenys dėl
tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimo, kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos
sistemos  standartams,  tiekėjo  įgaliojimas  asmeniui  pasirašyti  paraišką  ar  pasiūlymą,  jungtinės
veiklos sutartis, pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantis dokumentas ir dokumentai, nesusiję
su pirkimo objektu, jo techninėmis charakteristikomis, sutarties vykdymo sąlygomis ar pasiūlymo
kaina. Kiti tiekėjo pasiūlymo dokumentai ar duomenys gali būti tikslinami, pildomi arba aiškinami
vadovaujantis pirkimo dokumentų 6.5 p. nuostatomis.

6.8. Perkančioji organizacija gali raštu CVP IS priemonėmis prašyti, kad dalyviai paaiškintų
savo pasiūlymus, tačiau ji  negali  prašyti,  siūlyti  arba leisti  pakeisti  pateikto pasiūlymo esmės –
pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis
pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus.

6.9. Perkančioji organizac09.2.1-ESFA- K-728- 01-0043ija, pasiūlymų vertinimo metu radusi
pasiūlyme  nurodytos  kainos  apskaičiavimo  klaidų,  privalo  paprašyti  dalyvių  per  jos  nurodytą
terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant susipažinimo su pasiūlymais
metu užfiksuotos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, dalyvis gali taisyti
kainos sudedamąsias dalis, tačiau neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti
kainą naujomis dalimis.

6.10. Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir pirkimo komisijai paprašius raštu CVP IS
priemonėmis,  tiekėjai  privalo  pateikti  raštu  CVP  IS  priemonėmis  papildomus  paaiškinimus
nekeisdami pasiūlymo. Jeigu tiekėjas savo pasiūlyme pateikia reikalaujamų dokumentų tinkamai
patvirtintas  kopijas,  perkančioji  organizacija  turi  teisę  prašyti  tiekėjo,  kad jis  pirkimo komisijai
parodytų atitinkamų dokumentų originalus.

6.11. Perkančioji organizacija reikalauja, kad dalyvis pagrįstų pasiūlyme nurodytą prekių,
paslaugų,  darbų  ar  jų  sudedamųjų  dalių  kainą,  jeigu  jos  atrodo  neįprastai  mažos.  Pasiūlyme
nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina visais atvejais turi būti laikomos neįprastai mažomis, jeigu
jos  yra  30  ir  daugiau  procentų  mažesnės  už  visų  tiekėjų,  kurių  pasiūlymai  neatmesti  dėl  kitų
priežasčių ir  kurių  pasiūlyta  kaina  neviršija  pirkimui  skirtų  lėšų,  nustatytų  ir  užfiksuotų
perkančiosios  organizacijos  rengiamuose  dokumentuose  prieš  pradedant  pirkimo  procedūrą,
pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį.



6.12. Perkančioji  organizacija  gali  nevertinti  viso tiekėjo pasiūlymo,  jeigu,  patikrinusi  jo
dalį  nustato,  kad,  vadovaujantis  Viešųjų  pirkimų įstatymo ir  pirkimo dokumentų  reikalavimais,
pasiūlymas turi būti atmestas.

Pirkimo komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:
6.13. tiekėjas pasiūlymą ar jo dalį pateikė ne CVP IS priemonėmis;
6.14. pasiūlymą pateikęs tiekėjas turi būti pašalinamas iš pirkimo procedūros

jei yra tiekėjo pašalinimo pagrindai arba perkančiosios organizacijos prašymu tiekėjas nepateikė ar
nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie pašalinimo pagrindų nebuvimą CVP IS
priemonėmis;

6.15. pasiūlymą  pateikęs  tiekėjas  neatitinka  (jeigu  taikytina)  kokybės
vadybos  sistemos  ir  (arba)  aplinkos  apsaugos  vadybos  sistemos  standartų,  arba  perkančiosios
organizacijos  prašymu  nepateikė  ar  nepatikslino  pateiktų  netikslių  ar  neišsamių  duomenų  apie
atitikimą CVP IS priemonėmis;

6.16. pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų;
6.17. visų  dalyvių,  kurių  pasiūlymai  neatmesti  dėl  kitų  priežasčių,  buvo

pasiūlytos per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos;
6.18. dalyvis  per  perkančiosios  organizacijos  nurodytą  terminą  neištaiso

aritmetinių  klaidų  ir  (ar)  nepaaiškina  pasiūlymo.  Šiuo  atveju  jo  pasiūlymas  atmetamas  kaip
neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų;

6.19. pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai  maža  ir  dalyvis,
perkančiosios organizacijos prašymu, nepateikia tinkamų kainos pagrįstumo įrodymų;

6.20. tiekėjas,  apie  nustatytų reikalavimų atitikimą yra pateikęs  melagingą
informaciją, kurią perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;

6.21. jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų
grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus. Laikoma, kad tiekėjas pateikė daugiau kaip vieną
pasiūlymą, jeigu tą patį pasiūlymą pateikė ir  raštu (popierine forma, vokuose),  ir  naudodamasis
CVP IS priemonėmis;

6.22. tiekėjas  pateikė  netikslius,  neišsamius  pirkimo  dokumentuose
nurodytus  kartu  su  pasiūlymu  teikiamus  dokumentus:  tiekėjo  įgaliojimą  asmeniui  pasirašyti
pasiūlymą, jungtinės veiklos sutartį, pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą (jei
reikalaujamas)  ar  jų  nepateikė  ir  perkančiosios  organizacijos  prašymu  jų  nepateikė  per
perkančiosios organizacijos nurodytą terminą.

6.23. Apie pasiūlymo atmetimą ir tokio atmetimo priežastis tiekėjas informuojamas raštu
CVP IS priemonėmis.

6.24. Perkančioji organizacija gali nuspręsti nesudaryti pirkimo sutarties su ekonomiškai
naudingiausią  pasiūlymą  pateikusiu  tiekėju,  jeigu  paaiškėja,  kad  pasiūlymas  neatitinka  Viešųjų
pirkimų įstatymo 17 str. 2 d. 2 p. nurodytų aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų
(jei taikoma).

7. Laimėtojo paskelbimas ir sutarties pasirašymas.

7.1. Laimėtoju yra skelbiamas tinkamu pripažintas pasiūlymas, kurio kaina yra mažiausia, o jį
pateikęs tiekėjas kviečiamas pasirašyti sutartį.

7.2. Perkančioji organizacija iki sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras.

8. Pagrindiniai reikalavimai sutarčiai.

8.1. Prekės pristatomos perkančiosios organizacijos nurodytu adresu.
8.2.  Už  kokybiškas  prekes,  atitinkančias  pirkimo  sutarties  ir  jos  priedų  reikalavimus,

perkančioji organizacija įsipareigoja mokėti tiekėjui pagal jo pateiktą PVM sąskaitą faktūrą per 30
(trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos. Avansas nėra mokamas.

8.4.  Iškilę nesutarimai bus sprendžiami tarpusavio derybomis,  o nepavykus susitarti  – LR
įstatymų nustatyta tvarka.



8.5. Sutartis terminuota, įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško abiejų šalių
įsipareigojimų įvykdymo.

9. Informacijos teikimas.

9.1.  Perkančiosios  organizacijos  kontaktinis  asmuo – pirkimų organizatorius,  tel.:  8650
42627 

9.2. Visi su pirkimu susiję klausimai privalo būti pateikiami tik CVP IS priemonėmis.



Konkurso sąlygų
1 priedas
Pasiūlymo forma

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)

Skuodo Pranciškaus Žadeikio  gimnazijai

PASIŪLYMAS

INTERAKTYVUS EKRANAS IR PLANŠETINIAI KOMPIUTERIAI.  
___________ Nr. _________
      (Data)

__________________
(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas
Tiekėjo adresas 
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
Telefono numeris
Fakso numeris
El. pašto adresas

Šiuo  pasiūlymu  pažymime,  kad  sutinkame  su  visomis  pirkimo  sąlygomis,  nustatytomis
pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome šias prekes:

Eil.
Nr.

Prekių pavadinimas
Kiekis,
kompl.

Kaina su PVM, €

1.
2.
3.
4.

Viso:

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat PVM, kuris sudaro .................. Eur 
..........ct.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr. Pateikto dokumento pavadinimas
Dokument
o puslapių

skaičius

Konfidenciali
informacija

(taip/ne)
1 ir t.t.

Pasiūlymas galioja iki 2018 m. .............................. d.



___________________________ _______________ ___________________________
       (Tiekėjo arba jo įgalioto          (Parašas)              (Vardas ir pavardė)
 asmens pareigų pavadinimas)



Konkurso sąlygų
2priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1  dalis. INTERAKTYVUS EKRANAS 1vnt.

Eil.
Nr.

Įrangos / parametro
pavadinimas

Minimalios reikalaujamų
parametrų reikšmės

Tiekėjo siūlomų
parametrų reikšmės

1. Modelis Nurodyti

2. Gamintojas Nurodyti

3. Monitoriaus tipas: LED

4. Ekrano dydis (be rėmelio) Ne mažiau  kaip 215.9 cm 
įstrižainės (85“)

5. Integruotos funkcijos:  Turi būti integruota baltos lentos
funkcija bei internet naršyklė.  

6. Integracija su naudojamomis 
programomis

Turi būti galima dirbti su visais 
populiariais multimedijos  
grafikos, raštinės ir 
archyvavimo programų failais  
interaktyviame ekrane naršyti 
internetą, klausytis muzikos, 
žiūrėti filmus, redaguoti 
dokumentus, vizualiai vaizduoti 
grafikos failų pakeitimus. Sąsaja
lietuvių kalba. 

7. Vaizdo proporcijos: 16:9

8. Modelis Nurodyti

9 Kontrastas: Ne mažiau kaip 1200:1

10. Reakcijos laikas: Ne daugiau kaip 8 ms.

11. Ryškumas: Ne mažiau kaip 330 cd/m2.

12. Garsiakalbiai Turi būti integruoti garsiakalbiai
ne mažiau nei 2x12W

13. Matymo kampas: 178/178

14. Spalvų skaičius: 10 bit

15. Ekrano lietimo parametrai Nemažiau 20 taškų

16. Lietimo įrankiai: Žymeklis arba pirštas

17. Lietimo paviršius: Anti-Glare 4mm

18. Lietimo jutiklis: IR



19. Prisijungi ir naudoji Prijungus  papildimą  kompiuterį
jis  turi  automatiškai  instaliuoti
lietimo tvarkykles (nuo Windows
7 ir nuo MAC 10.6)

Priedai: 

Komunikacinės jungtys:  RS232, RJ45, Wifi

Įėjimo jungtys: HDMI 2.0 (1), HDMI 1.4 (2), DP
(1),  VGA (1),  AV (1),  USB 2.0
(2), USB 3.0 (1), OPS (1)

Pamokų  pavyzdžiai Turi būti galimybė iš tiekėjo 
arba gamintojo puslapio 
nemokamai atsisiųsti ne mažiau 
kaip 2000 lietuviškų pamokų 
pavyzdžių, skirtų ugdymo 
įstaigoms (nurodyti internetinį 
puslapį).

Sertifikatai Gaminys turi atitikti RoHS 
(Europai) ir  WEEE standartus 
(pateikti kopijas).

Reikalavimai tiekėjui Tiekėjas turi turėti interaktyvių 
lentų garantinio aptarnavimo 
centrą Lietuvos Respublikos 
teritorijoje arba būti sudaręs 
sutartį su tokiu centru (pateikti 
tai įrodančius dokumentus)

Vieneto kaina, Eur (be PVM)

Kiekis, vnt.

Iš viso kaina, Eur (be PVM)



Konkurso sąlygų
2priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2  dalis. PLANŠETINIAI KOMPIUTERIAI 40vnt.

Eil.
Nr.

Įrangos / parametro
pavadinimas

Minimalios reikalaujamų
parametrų reikšmės

Tiekėjo siūlomų
parametrų reikšmės

1. Modelis Nurodyti

2. Gamintojas Nurodyti

3. Monitoriaus tipas: daugiajutiminis ("multi-touch")
TFT LED tipo arba lygiavertis)

4. Ekrano dydis (be rėmelio) ne mažiau kaip 9,7" ir ne 
daugiau kaip 10,9")Ne mažiau  
kaip  

5. Integruotos funkcijos:  interneto  naršyklė,  elektroninio
pašto  programa,  nuotraukų  bei
paveikslų  peržiūros  programa,
vaizdo  bylų  grotuvas,  garso
bylų  grotuvas,  elektroninė
užrašų  knygelė,  kalendorius,
kontaktinės  informacijos
programa.  Turi  būti  įdiegtos
programėlės  (Apps),
palaikančios  ir  leidžiančios
redaguoti  MS  Office  ir
peržiūrėti  Adobe  Reader
formatus)

6. Integracija su naudojamomis 
programomis

Turi būti galima dirbti su visais
populiariais multimedijos  
grafikos, raštinės ir 
archyvavimo programų failais  
interaktyviame ekrane naršyti 
internetą, klausytis muzikos, 
žiūrėti filmus, redaguoti 
dokumentus, vizualiai 
vaizduoti grafikos failų 
pakeitimus. Sąsaja lietuvių 
kalba. 

7. Ekrano taškų skaičius  ne mažiau kaip 1920 x 1080 
2048x1536

8. Modelis Nurodyti

9. Baterijos talpa (ne mažiau kaip 
5000 mAh )

Ne mažiau 5870 mAh

10. Baterijos veikimo laikas Nemažiau  12val.

11. Operatyvinės atminties talpa (ne 
mažiau kaip 3 GB)

Ne mažiau 3 GB



12. Garsiakalbiai Turi būti integruoti garsiakalbiai

13. Vidinės atminties talpa (ne 
mažiau kaip 32 GB)

32 GB

14. Ekrano spalvų skaičius: 10 M

15. Kortelių jungtis:  microSD

16. SD kortelių palaikoma talpa Ne mažiau 128 GB

17. Vaizdo plokštė su išorine 
skaitmeninio signalo jungtimi

SmartView – tai bevielė išorinė 
skaitmeninė jungtis, skirta 
perduoti skaitmeninį vaizdą 
išoriniams įrenginiams.

18. IEEE 802.11ac standarto 
palaikymas

802.11ac

19. Vidinis Bluetooth įrenginys 
(Bluetooth 4.0 ar lygiavertis)

Bluetooth 4.1

20. Veikimas belaidžio ryšio pagrindu
(WiFi)

Veikimas belaidžio ryšio 
pagrindu (WiFi)

21. Komunikacinės jungtys: Wifi

22. GPS (A-GPS ar lygiavertis) GPS, Glonass

23. Operacinė sistema (privalo turėti 
galimybę įdiegti programėles 
(Apps))

Ne mažiau Android 6.0

24. Išorinių USB 2.0 jungčių skaičius
(ne mažiau nei 1 )

1vnt. USB 2.0

25. Garantija planšetiniam 
kompiuteriui 

Garantija 2 metai.

26. Reikalavimai tiekėjui Tiekėjas turi turėti planšetinių 
kompiuterių garantinio 
aptarnavimo centrą Lietuvos 
Respublikos teritorijoje arba 
būti sudaręs sutartį su tokiu 
centru (pateikti tai įrodančius 
dokumentus)

Vieneto kaina, Eur (be PVM)

Kiekis, vnt.

Iš viso kaina, Eur (be PVM)



Konkurso sąlygų
3priedas

(Tiekėjo deklaracijos formos pavyzdys)

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 Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimą tiekėjui, kuris yra
juridinis  asmuo,  yra  paskirta  ekonominė  sankcija,  kai  nuo  sprendimo,  kuriuo  buvo  paskirta  ši
sankcija įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip trys metai. 

2. Man žinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 1 punktu (Žin., 1996, Nr. 84-2000;
2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179) 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) 



Konkurso sąlygų 
4 priedas

PREKIŲ PIRKIMO SUTARTIES PROJEKTAS

2018 m.  birželis     d.
Skuodas 

1. SUTARTIES SUBJEKTAI

1.1. Skuodo Pranciškasu Žadeikio  gimnazija  (toliau –  Pirkėjas), juridinio asmens kodas
195450571,  atstovaujama  direktoriaus  Gražinos  Skarienės,  veikianti  pagal  gimnazijos   nuostatus,
ir .................................................... (toliau – Tiekėjas), atstovaujama ................................................,
veikiančio pagal ......................, kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, o abu kartu Šalimis, sudaro
šią sutartį (toliau – Sutartis). 

2. SUTARTIES OBJEKTAS

2.1 Šios sutarties objektas yra (viena ar visos įrangos pagal pirkimo dalį), nurodytas šios
sutarties  1 priede  (Prekių  sąrašas)  (toliau  −  Prekės),  ir  atitinkantis  mažos  vertės  pirkimo
„ Planšetiniai kompiuteriai ir interaktyvus ekranas “ dokumentuose nustatytus reikalavimus.

3. KAINA IR ATSISKAITYMŲ TVARKA

3.1. Prekių kaina yra .................... Eur (.................................................. eurai ir ......... ct) su
PVM. Į Prekių kainą įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su Prekių pristatymu
pagal šios sutarties 1 priede (Prekių sąrašas) ir 2 priede (Techninė specifikacija) nurodytas apimtis ir
sąlygas. 

3.2. Prekių kaina per visą šios sutarties galiojimo laiką yra pastovi ir negali būti keičiama,
išskyrus šios sutarties 3.3 punkte numatytą atvejį. 

3.3. Prekių  kaina  perskaičiuojama,  kai  pasikeičia  Prekėms  taikomo  pridėtinės  vertės
mokesčio (toliau – PVM) tarifo dydis. Prekių kainos pokyčio dydis yra proporcingas PVM tarifo
pokyčio  dydžiui.  Perskaičiuota Prekių kaina įforminama Šalių  pasirašomu susitarimu,  kuris  yra
neatsiejama  šios  sutarties  dalis.  Perskaičiuota  Prekių  kaina  taikoma  toms  Prekėms,  kurios  bus
tiekiamos po Šalių pasirašyto susitarimo įsigaliojimo dienos. 

3.4. Už  kokybiškas  Prekes,  atitinkančias  šios  sutarties  2  priedo  reikalavimus,  Pirkėjas
įsipareigoja  sumokėti  Tiekėjui  pagal  jo  pateiktą  PVM  sąskaitą  faktūrą  per  30  (  trisdešimt)
kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos. Avansas nėra mokamas.

4. PREKIŲ TIEKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1. Tiekėjas  įsipareigoja  pristatyti  Prekes  ir  vykdyti  savo įsipareigojimus,  susijusius  su
Prekėmis,  šios  sutarties  2 priede nurodytomis  sąlygomis  per 20 (dvidešimt)  darbo dienų nuo
sutarties pasirašymo dienos.

4.2. Tiekėjas  įsipareigoja  neteikti  tretiesiems  asmenims  konfidencialios  informacijos,
gautos ar sužinotos šios sutarties sudarymo ir vykdymo metu. 

4.3. Tiekėjui vėluojant pristatyti Prekes Pirkėjui bei parengti darbui per 20 darbo dienų nuo
sutarties  pasirašymo  dienos,  jis,  Pirkėjui  reikalaujant,  privalo  sumokėti  Pirkėjui  0,02  %
delspinigių nuo Prekių kainos už kiekvieną uždelstą dieną.



5. PREKIŲ GAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

5.1. Pirkėjas įsipareigoja priimti kokybiškas Prekes ir atsiskaityti už jas šios sutarties 3-ame
skyriuje nurodytomis kainomis ir terminais. 

5.2. Pirkėjui praleidus šios sutarties 3.4 punkte nurodytą apmokėjimo terminą, jis, Tiekėjui
reikalaujant, privalo sumokėti 0,02 % delspinigių nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą
dieną. 

6. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS (FORCE MAJEURE)

6.1. Nė viena iš Šalių neatsako už šios sutarties neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad šios sutarties
neįvykdė  dėl  aplinkybių,  kurių  ji  negalėjo  kontroliuoti  bei  protingai  numatyti  šios  sutarties
sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio tokių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. 

6.2. Nenugalimos  jėgos  aplinkybėmis  yra  laikomos  aplinkybės,  nurodytos  galiojančiuose
Lietuvos Respublikos teisės aktuose. 

6.3. Šalis turi nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, pranešti kitai
Šaliai  raštu  apie  nenugalimos  jėgos  aplinkybių,  dėl  kurių  šios  sutarties  įvykdymas  gali  tapti
neįmanomas  ir  jų  įtaką  šios  sutarties  įvykdymui.  Jeigu  šio  pranešimo  kita  Šalis  negauna  per
nustatytą  laiką  po  to,  kai  šios  sutarties  neįvykdžiusi  Šalis  sužinojo  ar  turėjo  sužinoti  apie  tą
aplinkybę, tai pastaroji Šalis privalo atlyginti dėl pranešimo negavimo atsiradusius nuostolius. 

6.4. Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius nuo pranešimo
apie jas gavimo dienos, bet kuri Šalis gali nutraukti šią sutartį apie tai pranešusi kitai Šaliai. 

7. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

7.1. Ši sutartis gali būti nutraukta: 
7.1.1. raštišku Šalių susitarimu; 
7.1.2. nenugalimos jėgos aplinkybėms tęsiantis ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius nuo pranešimo

apie tokias aplinkybes dienos bet kurios Šalies. 
7.2. Pirkėjas ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) dienas raštu informavęs  Tiekėją,  turi teisę

vienašališkai nutraukti šią sutartį, jeigu: 
7.2.1. tiekiamų Prekių kokybė neatitinka šios sutarties prieduose nustatytų reikalavimų ir po

raštiško Pirkėjo pranešimo apie tai Tiekėjui, jis per 5 (penkias) dienas nepašalina Prekių trūkumų; 
7.2.2. Tiekėjas didina Prekių kainas, išskyrus šios sutarties 3.3 punkte numatytą atvejį; 
7.2.3. Tiekėjas šios sutarties neįvykdo ar netinkamai įvykdo ir tai yra esminis šios sutarties

pažeidimas. 

8. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

8.1. Visi kilę ginčai ar nesutarimai, susiję su šia sutartimi, tarp  Šalių  sprendžiami derybų
būdu. 

8.2. Jeigu ginčų nepavyksta išspręsti derybų būdu, jie sprendžiami, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos teisės aktais, Lietuvos Respublikos teismuose pagal Pirkėjo buveinės vietą. 

8.3. Dėl Prekių kokybės iškilę ginčai sprendžiami dalyvaujant  Tiekėjo  atstovams,  Šalims
pasiliekant  teisę  kviestis  nepriklausomus  ekspertus,  kurių  išlaidas  turės  apmokėti  Šalis,  kurios
nenaudai bus priimtas sprendimas. 

9. ŠIOS SUTARTIES GALIOJIMAS

9.1. Ši sutartis įsigalioja Šalims ją pasirašius ir galioja iki visiško abiejų šalių įsipareigojimų
įvykdymo.



10. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10.1. Ši sutartis sudaryta lietuvių kalba dviem egzemplioriais (po vieną kiekvienai  Šaliai).
Abu tekstai autentiški ir turi vienodą juridinę galią. 

10.2. Nė viena iš  Šalių  neturi teisės perduoti tretiesiems asmenims teisių ir įsipareigojimų
pagal šią sutartį be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo. 

10.3. Ši  sutartis  yra  sudaryta  pagal  Lietuvos  Respublikos  įstatymus  ir  yra  jais
reglamentuojama. 

10.4. Ši sutartis turi priedus, kurie yra neatskiriama šios sutarties dalis:
10.4.1. 1 priedas – Prekių sąrašas;
10.4.2. 2 priedas – Techninė specifikacija.
10.5. Sutartyje šie priedai privalo:
10.5.1.  pilnai  sutarties  forma,  kuri  pateikta  šiame  pirkimo  sutarties  projekto  1  priede

(atitinkamai kuriai konkurso daliai teikiamas pasiūlymas);
10.5.2.  pilnai  užpildyta  pirkimo  sutarties  projekto 2  priedo lentelė  (atitinkamai  kuriai

konkurso daliai teikiamas pasiūlymas);

10.6. Šios  sutarties  sąlygos  šios  sutarties  galiojimo  laikotarpiu  negali  būti  keičiamos,
išskyrus tokias šios sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų
pirkimų įstatyme nustatyti  principai  ir  tikslai,  o  tokiems  šios  sutarties  sąlygų  pakeitimams  yra
gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Gali būti kreipiamasi tik dėl tokių šios sutarties sąlygų,
kurių keitimo aplinkybių atsiradimo  Šalys  negalėjo numatyti pasiūlymo pateikimo, šios sutarties
sudarymo metu, aplinkybių negali kontroliuoti ir jų kilimo rizikos neprisiėmė nei viena iš Šalių. 

10.7. Šalys įsipareigoja per 5 (penkias) darbo dienas pranešti viena kitai apie šios sutarties
11 skyriuje nurodytų duomenų pasikeitimą. Šalis, nepranešusi apie šių duomenų pasikeitimus laiku,
negali  reikšti  pretenzijų dėl kitos  Šalies  veiksmų, atliktų vadovaujantis  šioje sutartyje pateiktais
duomenimis. 

11. JURIDINIAI ŠALIŲ ADRESAI, REKVIZITAI, PARAŠAI

PIRKĖJAS TIEKĖJAS

Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazija
Vytauto g. 14, LT-98123 Skuodas
Kodas 195175171
A. s. Nr. LT844010051004137292 
AB Luminor  bankas,banko kodas:40100
Tel. (8 440)  73243
El. paštas: gimnazija.zadeikis@gmail.com

Direktorė
______________________
Gražina Skarienė

                          A.V.

(nurodyti Paslaugų teikėjo pavadinimą, 
adresą, 
įmonės kodą,
 banko pavadinimą, kodą,
 sąskaitos numerį, 
PVM mokėtojo kodą,
 tel. numerį, fakso numerį)

______________________
(Vardas, Pavardė)

                          A.V



Prekių pirkimo sutarties
1 priedas

PREKIŲ SĄRAŠAS

NEŠIOJAMI KOMPIUTERIAI , INTERAKTYVI LENTA IR KITA ĮRANGA. 

Eil.
Nr.

Prekių pavadinimas Kiekis, kompl. Kaina su PVM, €

1. Interaktyvus ekranas 1
2. Palnšetiniai kompiuteriai 40
3.
4.


