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REGLAMENTAS 

1.  BENDROJI INFORMACIJA 

1.1. Šio atviro konkurso identifikacijos Nr. RBR 2017/17. 

1.2. Taikomi BVPŽ kodai: 71000000-8 (Architektūros, statybos, inžinerijos ir 

inspektavimo paslaugos). 

1.3. Perkančioji organizacija yra uždaroji akcinė bendrovė „RB Rail AS“, buveinės 

adresas: Kr. Valdemāra iela 8-7, LV-1010 Ryga, Latvija (toliau – Perkančioji 

organizacija).  

1.4. Šį atvirą konkursą bendrai finansuoja Lietuvos valstybė ir Europos 

infrastruktūros tinklų priemonė (EITP).  

1.5. Numatytoji Sutarties vertė yra 125 000 EUR arba mažiau. 

1.6. Perkančioji organizacija šį atvirą konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos 

susisiekimo ministerijos naudai. 

1.7. Šis atviras konkursas organizuojamas pagal paskelbimo apie pirkimą dieną 

galiojantį Latvijos Viešųjų pirkimų įstatymą. 

1.8. Atviro konkurso reglamentas ir visi jo priedai laisvai prieinami Perkančiosios 

organizacijos tinklalapyje http://www.railbaltica.org/tenders/.  

1.9. Atviro konkurso reglamento pakeitimai ir atsakymai į tiekėjų klausimus 

skelbiami Perkančiosios organizacijos tinklalapyje 

http://www.railbaltica.org/tenders/. Tiekėjas turi nuolat sekti tinklalapyje 

skelbiamą informaciją ir atsižvelgti į ją teikdamas savo pasiūlymus.  

1.10. Perkančiosios organizacijos kontaktiniai asmenys šiam atviram konkursui:  

(a) Administraciniai šio atviro konkurso klausimai: vyriausiasis pirkimo 

specialistas Mārtiņš Blaus, tel. + 371 281 18 533, el. p. 

martins.blaus@railbaltica.org. 

(b) Pirkimo objekto klausimai: projekto ekspertas Antanas Šnirpūnas, tel. 

+ 370 693 30 456, el. p. antanas.snirpunas@railbaltica.org. 

1.11. Pirkimo komisija ir tiekėjas informacija keičiasi raštu anglų arba latvių kalbomis 

(jei tiekėjas pateikia informaciją ar klausimus latvių kalba, turi būti pateikiamas 

tos informacijos ar klausimų vertimas į anglų kalbą) – dokumentus siunčia paštu, 

elektroninėmis priemonėmis arba įteikia asmeniškai.  

1.12. Tiekėjas gali prašyti papildomos su Reglamentu susijusios informacijos. 

Papildomos informacijos galima prašyti raštu. Prašymas pirkimo komisijai 

siunčiamas paštu, elektroninėmis priemonėmis arba įteikiamas asmeniškai. 

Papildomos informacijos turi būti prašoma laiku, kad pirkimo komisija galėtų 

pateikti atsakymą ne vėliau, nei likus 6 (šešioms) dienoms iki Pasiūlymo 

pateikimo termino. Pirkimo komisija papildomą informaciją pateikia per 5 

(penkias) darbo dienas nuo paklausimo gavimo dienos. 

mailto:martins.blaus@railbaltica.org;
mailto:antanas.snirpunas@railbaltica.org.
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1.13. Tiekėjas padengia visas su Pasiūlymo ruošimu ir jo pateikimu Perkančiajai 

organizacijai susijusias išlaidas. Pateikti Pasiūlymai Konkurso dalyviui 

negrąžinami, nebent Reglamente nurodyta kitaip. 

2.  PIRKIMO KOMISIJOS TE ISĖS  

2.1. Pirkimo komisija turi teisę bet kuriame atviro konkurso etape Konkurso dalyvio 

reikalauti pateikti visus (arba dalį) dokumentus, kurie patvirtina Konkurso 

dalyvio atitiktį atviro konkurso procedūros dokumentuose nurodytiems 

Konkurso dalyviams skirtiems reikalavimams. Pirkimo komisija dokumentų ar 

informacijos, kuriuos ji jau turi arba kurie pasiekiami viešose duomenų bazėse, 

nereikalauja.  

2.2. Jei Konkurso dalyvis pateikia ne originalius dokumentus (pvz., kopijas) ir kyla 

abejonių dėl jų tikrumo, pirkimo komisija gali Konkurso dalyvio reikalauti 

pateikti originalius dokumentus.  

2.3. Pasiūlymų vertinimo metu pirkimo komisija turi teisę reikalauti paaiškinti 

finansiniame pasiūlyme nurodytą informaciją.  

3.  PIRKIMO KOMISIJOS ĮS IPAREIGOJIMAI 

3.1. Pirkimo komisija užtikrina atviro konkurso procedūros eigos dokumentavimą. 

3.2. Pirkimo komisija užtikrina nemokamą ir tiesioginę elektroninę prieigą prie atviro 

pirkimo procedūros dokumentų uždarosios akcinės bendrovės „RB Rail AS“ 

tinklalapyje http://railbaltica.org/tenders/. 

3.3. Suinteresuotam Konkurso dalyviui laiku paštu, elektroninėmis priemonėmis ar 

asmeniškai pateikus raštišką prašymą suteikti papildomos informacijos dėl 

atviro konkurso procedūros dokumentuose nurodytų reikalavimų, susijusių su 

Pasiūlymo ruošimu ar pateikimu arba Konkurso dalyvių atranka, pirkimo 

komisija turi per 5 (penkias) darbo dienas, bet ne vėliau, nei likus 6 (šešioms) 

dienoms iki Pasiūlymų pateikimo termino, pateikti atsakymą elektroninėmis 

priemonėmis (jei tiekėjas prašo atsakymą pateikti elektroninėmis priemonėmis). 

Tuo pat metu, kai ši informacija siunčiama klausimą uždavusiam tiekėjui, 

Perkančioji organizacija tokią informaciją taip pat turi paskelbti savo tinklalapyje 

http://railbaltica.org/tenders, kuriame pasiekiami atviro konkurso procedūros 

dokumentai, ir nurodyti užduotą klausimą.  

3.4. Jei Perkančioji organizacija pakeičia atviro konkurso procedūros dokumentus, ji 

tokią informaciją ne vėliau kaip per 1 (vieną) dieną po pranešimo Viešųjų 

pirkimų priežiūros tarnybai apie pakeitimų paskelbimą pateikimo paskelbia 

Perkančiosios organizacijos tinklalapyje http://railbaltica.org/tenders/, kuriame 

pasiekiami atviro konkurso procedūros dokumentai.  

3.5. Keitimasis informacija ir jos laikymas atliekami taip, kad visa Pasiūlyme nurodyta 

informacija būtų apsaugota, o Perkančioji organizacija Pasiūlymų turinį galėtų 

peržiūrėti tik jų pateikimo laikotarpiui pasibaigus. Nuo Pasiūlymų pateikimo 

dienos iki jų atplėšimo momento Perkančioji organizacija informacijos apie kitų 

Pasiūlymų egzistavimą neteikia. Pasiūlymų vertinimo laikotarpiu iki rezultatų 

http://railbaltica.org/tenders/
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paskelbimo momento Perkančioji organizacija informacijos apie Pasiūlymų 

vertinimo proceso eigą neteikia. 

3.6. Pirkimo komisija Konkurso dalyvius ir jų pateiktus Pasiūlymus vertina pagal 

Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, atviro konkurso procedūros dokumentus ir 

kitus teisės aktus.  

3.7. Pirkimo komisija nustačiusi, kad pateiktuose dokumentuose esanti informacija 

apie Konkurso dalyvį, jo subrangovus ir asmenis, kurių sugebėjimais Konkurso 

dalyvis remiasi, yra neaiški ar neišsami, turi reikalauti Konkurso dalyvio ar 

kompetentingos institucijos Pasiūlyme pateiktą informaciją paaiškinti arba 

papildyti. Reikalingos informacijos pateikimo terminas atitinkamai nustatomas 

pagal laiką, reikalingą tokiai informacijai paruošti ir pateikti. Jei pirkimo komisijai 

pareikalavus paaiškinti arba papildyti pateiktuose dokumentuose esančią 

informaciją Konkurso dalyvis to nepadaro pagal pirkimo komisijos nurodytus 

reikalavimus, pirkimo komisija nėra įpareigota pakartotinai reikalauti tuose 

dokumentuose pateiktos informacijos paaiškinimo ar papildymo. 

3.8. Pirkimo komisija atviro konkurso procedūros ataskaitą ruošia ir savo tinklalapyje 

http://railbaltica.org/tenders paskelbia per 5 (penkias) darbo dienas nuo dienos, 

kai paskelbiamas sprendimas dėl atviro konkurso rezultatų.  

4.  KONKURSO DALYVIO TEISĖS  

4.1. Konkurso dalyvis gali prašyti ir per 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo pateikimo 

gauti Pasiūlymų atplėšimo lapo, kuris yra Pasiūlymų atplėšimo susirinkimo 

protokolo priedas, kopiją. 

4.2. Jeigu Perkančioji organizacija reikiamą informaciją apie Konkurso dalyvį gauna 

tiesiogiai iš kompetentingos institucijos naudodamasi duomenų bazėmis ar 

kitais šaltiniais, toks konkurso dalyvis turi teisę pateikti pareiškimą ar kitokį 

dokumentą dėl šio fakto, jei Perkančiosios organizacijos gauta informacija 

neatitinka faktinės padėties.  

4.3. Jei Konkurso dalyvis mano, kad buvo pažeistos jo teisės arba toks pažeidimas 

galimas dėl tikėtinų Europos Sąjungos ar kitų teisės aktų pažeidimų, jis turi teisę 

laikydamasis Viešųjų pirkimų įstatyme nurodytos procedūros Viešųjų pirkimų 

priežiūros tarnybai pateikti skundą dėl Konkurso dalyvių atrankos reikalavimų, 

techninių specifikacijų ar kitų šio atviro konkurso reikalavimų, Perkančiosios 

organizacijos ar pirkimo komisijos veiksmų šio atviro konkurso procedūros 

metu.  

5. ATVIRO KONKURSO OBJEKTAS  

5.1. Atviro konkurso objektas yra konsultacinės paslaugos, reikalingos „Rail Baltica“ 

skirtų mineralinių medžiagų tiekimo Lietuvoje studijai parengti. Šios paslaugos 

apima tokius tikslus: „Rail Baltica“ statybai Lietuvoje reikalingų mineralinių 

medžiagų kiekio apskaičiavimas; mineralinių medžiagų kokybės nustatymas; 

vietinių mineralinių medžiagų išteklių (mineralinių medžiagų telkinių) 

nustatymas ir medžiagų kokybės, kiekio, prieinamumo, apimties, logistikos 
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apribojimų tiekiant jas „Rail Baltica“ statybai įvertinimas; natūralių medžiagų 

apdorojimo poreikis ir t. t. Išsami informacija pateikiama 3 priede. 

5.2. Studijos parengimo konsultacinės paslaugos bus teikiamos Lietuvoje.  

6.  KONKURSO DALYVIS 

6.1. Pasiūlymą teikti gali: 

6.1.1. Tiekėjas, kuris yra juridinis arba fizinis asmuo (toliau – Konkurso dalyvis), 

atitinkantis konkurso dalyvių atrankos kriterijus. 

6.1.2. Tiekėjų grupė (toliau – Konkurso dalyvis, partnerystė), atitinkanti konkurso 

dalyvių atrankos kriterijus. 

(a) Tiekėjų grupė, sudariusi partnerystę šiam konkrečiam atviram 

konkursui. Tokiu atveju visi partnerystę sudarę nariai turi būti nurodyti 

1 priede „Paraiškos forma“. Jei bus nuspręsta Sutarties teises skirti 

tokiai tiekėjų grupei, prieš sudarant Sutartį tiekėjų grupė sudarys 

partnerystės sutartį (pagal Latvijos civilinės teisės 2241–2280 punktų 

nuostatas) ir vieną tokios sutarties kopiją pateiks Perkančiajai 

organizacijai arba sudarys tikrąją ar ribotosios atsakomybės bendriją 

(pagal Latvijos prekybos įstatymo IX ir X skyrius) ir apie tai raštu 

praneš Perkančiajai organizacijai.  

(b) Įsteigta ir įregistruota partnerystė (tikroji bendrija arba ribotosios 

atsakomybės bendrija pagal Latvijos prekybos įstatymo IX ir X skyrius) 

(toliau – Konkurso dalyvis), atitinkanti Konkurso dalyvių atrankos 

kriterijus.  

7.  KONKURSO DALYVIŲ ATRANKOS KRITERIJAI 

7.1. Pašalinimo pagrindas 

Perkančioji organizacija nebeleidžia Konkurso dalyviams toliau dalyvauti atviro 

konkurso procedūroje bet kuriuo iš šių atvejų: 

Nr. Reikalavimas Pateikiami dokumentai 

1.  Per pastaruosius 3 (trejus) metus iki 

Pasiūlymo pateikimo Konkurso 

dalyvis, jo valdybos ar priežiūros 

tarybos narys, atstovas ar įgaliotinis 

arba asmuo, turintis teisę atstovauti 

Konkurso dalyviui su pavaldžiąja 

įmone susijusioje veikloje, buvo 

pripažintas kaltu ar jo atžvilgiu imtasi 

priverstinių priemonių dėl bet kurių 

toliau nurodytų nusikalstamos 

veiklos atvejų ir prokuratūra ar 

teismas priėmė nuosprendį, kuris yra 

- Jei Konkurso dalyvis, jo valdybos 

ar priežiūros tarybos narys, 

atstovas ar įgaliotinis arba 

asmuo, turintis teisę atstovauti 

Konkurso dalyviui su pavaldžiąja 

įmone susijusioje veikloje, yra 

registruotas arba gyvena 

Latvijoje, Perkančioji 

organizacija pati patikrins tokią 

informaciją viešai prieinamose 

duomenų bazėse. 

- Jei Konkurso dalyvis, jo valdybos 

ar priežiūros tarybos narys, 
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Nr. Reikalavimas Pateikiami dokumentai 

įsigaliojęs, neginčijamas ir 

neskundžiamas: 

a) nusikalstamos organizacijos ar 

nusikalstamos organizacijos 

organizuotos grupės arba kitokio 

nusikalstamo susivienijimo 

sukūrimas, valdymas ar įsitraukimas į 

tokias organizacijas arba 

dalyvavimas tokių organizacijų 

įvykdytuose nusikaltimuose; 

b) kyšio ėmimas, kyšio davimas, 

kyšio pasisavinimas, tarpininkavimas 

kyšininkavimo atveju, neteisėtas 

dalyvavimas nuosavybės 

operacijose, draudžiamos naudos 

gavimas, komercinis kyšininkavimas, 

neteisėtas paramos gavimas, 

paramos priėmimas ir teikimas, 

prekyba poveikiu; 

c) apgavystė, neteisėtas 

pasisavinimas ar pinigų plovimas; 

d) terorizmas, terorizmo 

finansavimas, skatinimas užsiimti 

terorizmu, grasinimas terorizmu ar 

asmenų verbavimas ir apmokymas 

atlikti teroristinius aktus; 

e) prekyba žmonėmis; 

f) vengimas mokėti mokesčius ir 

panašius mokėjimus. 

atstovas ar įgaliotinis arba 

asmuo, turintis teisę atstovauti 

Konkurso dalyviui su pavaldžiąja 

įmone susijusioje veikloje, nėra 

registruotas arba negyvena 

Latvijoje, Konkurso dalyvis turi 

pateikti atitinkamą 

kompetentingos institucijos 

šalyje, kurioje yra registruotas 

arba gyvena, išduotą pažymą. 

2.  Nustatyta, kad paskutinę Pasiūlymų 

pateikimo dieną arba tą dieną, kai 

buvo priimtas sprendimas dėl teisės 

pasirašyti pirkimo Sutartį, Konkurso 

dalyvis turi mokesčių skolų Latvijoje 

arba šalyje, kurioje registruotas arba 

nuolat gyvena, įskaitant privalomojo 

valstybinio socialinio draudimo 

įmokų skolas, kurios kiekvienoje 

valstybėje bendrai viršija 150 eurų.  

- Jei Konkurso dalyvis, jo valdybos 

ar priežiūros tarybos narys, 

atstovas ar įgaliotinis arba 

asmuo, turintis teisę atstovauti 

Konkurso dalyviui su pavaldžiąja 

įmone susijusioje veikloje, yra 

registruotas arba gyvena 

Latvijoje, Perkančioji 

organizacija pati patikrins tokią 

informaciją viešai prieinamose 

duomenų bazėse. 

- Jei Konkurso dalyvis, jo valdybos 

ar priežiūros tarybos narys, 

atstovas ar įgaliotinis arba 
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Nr. Reikalavimas Pateikiami dokumentai 

asmuo, turintis teisę atstovauti 

Konkurso dalyviui su pavaldžiąja 

įmone susijusioje veikloje, nėra 

registruotas arba negyvena 

Latvijoje, Konkurso dalyvis turi 

pateikti atitinkamą 

kompetentingos institucijos 

šalyje, kurioje yra registruotas 

arba gyvena, išduotą pažymą. 

3.  Buvo paskelbtas Konkurso dalyvio 

bankrotas, nutraukta jo veikla, 

pradėta likvidacijos procedūra. 

- Jei Konkurso dalyvis, jo valdybos 

ar priežiūros tarybos narys, 

atstovas ar įgaliotinis arba 

asmuo, turintis teisę atstovauti 

Konkurso dalyviui su pavaldžiąja 

įmone susijusioje veikloje, yra 

registruotas arba gyvena 

Latvijoje, Perkančioji 

organizacija pati patikrins tokią 

informaciją viešai prieinamose 

duomenų bazėse. 

- Jei Konkurso dalyvis, jo valdybos 

ar priežiūros tarybos narys, 

atstovas ar įgaliotinis arba 

asmuo, turintis teisę atstovauti 

Konkurso dalyviui su pavaldžiąja 

įmone susijusioje veikloje, nėra 

registruotas arba negyvena 

Latvijoje, Konkurso dalyvis turi 

pateikti atitinkamą 

kompetentingos institucijos 

šalyje, kurioje yra registruotas 

arba gyvena, išduotą pažymą. 

4.  Asmuo, parengęs pirkimo 

procedūros dokumentus 

(Perkančiosios organizacijos 

pareigūnas arba darbuotojas), 

pirkimo komisijos narys ar ekspertas 

yra susijęs su Konkurso dalyviu arba 

turi interesą išrinkti konkretų 

Konkurso dalyvį, o Perkančioji 

organizacija negali išvengti šios 

situacijos priemonėmis, 

mažinančiomis Konkurso dalyvių 

apribojimus. Laikoma, kad asmuo, 

parengęs pirkimo procedūros 

Nėra prievolės pateikti dokumentus, 

nebent pirkimo komisija nurodo tai 

atskirai. 
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Nr. Reikalavimas Pateikiami dokumentai 

dokumentus (Perkančiosios 

organizacijos pareigūnas arba 

darbuotojas), pirkimo komisijos 

narys ar ekspertas yra susijęs su 

Konkurso dalyviu bet kuriuo iš šių 

atvejų: 

- Jei asmuo yra ar buvo 

Konkurso dalyvio ar 

subrangovo, kai jie juridiniai 

asmenys, darbuotojas, 

pareigūnas, akcininkas, 

įgaliotinis ar narys ir tokie jų 

santykiai nutraukti per 

pastaruosius 24 mėnesius. 

- Jei asmuo yra Konkurso 

dalyvio ar subrangovo, kuris 

yra juridinis asmuo, bent 10 

% uždarosios bendrovės 

akcijų turinčio akcininko, 

ribotosios atsakomybės 

bendrovės akcininko, 

įgaliotinio ar pareigūno 

tėvas, motina, močiutė, 

senelis, vaikas, anūkas, 

įvaikis, įvaikintojas, brolis, 

sesuo, įbrolis, įseserė ar 

sutuoktinis (toliau – 

giminaitis). 

- Jei asmuo yra Konkurso 

dalyvio ar subrangovo, kuris 

yra fizinis asmuo, giminaitis. 

Kai Konkurso dalyvis yra fizinių ir 

juridinių asmenų partnerystė, į 

santykį su Konkurso dalyviu 

atsižvelgiama, jei asmuo, parengęs 

pirkimo procedūros dokumentus 

(Perkančiosios organizacijos 

pareigūnas arba darbuotojas), 

pirkimo komisijos narys ar ekspertas 

yra susijęs su vienu iš partnerių 

anksčiau minėtais ryšiais. 

5.  Konkurso dalyvis turi pranašumą, 

ribojantį konkurenciją pirkimo 

procedūroje, jei jis ar susijęs juridinis 

asmuo konsultavo Perkančiąją 

Nėra prievolės pateikti dokumentus, 

nebent pirkimo komisija nurodo tai 

atskirai. 
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Nr. Reikalavimas Pateikiami dokumentai 

organizaciją ar kitaip dalyvavo 

ruošiant atvirą konkursą, ir to 

pranašumo negalima pašalinti 

mažiau ribojančiomis priemonėmis, 

o Konkurso dalyvis negali įrodyti, 

kad jo ar susijusio juridinio asmens 

dalyvavimas ruošiant pirkimo 

procedūrą neriboja konkurencijos. 

6.  Konkurso dalyvis per pastaruosius 

12 (dvylika) mėnesių iki Pasiūlymo 

pateikimo įsigaliojusiu ir 

neatšaukiamu bei neskundžiamu 

kompetentingos institucijos ar 

teismo sprendimu buvo pripažintas 

kaltu dėl konkurencijos įstatymų 

pažeidimų, kurie pasireiškė kaip 

horizontalus kartelinis susitarimas, 

išskyrus atvejį, kai atitinkama 

institucija, nustačiusi konkurencijos 

įstatymų pažeidimą, atleido 

Konkurso dalyvį nuo baudos arba ją 

sumažino dėl bendradarbiavimo 

pagal specialią programą. 

- Jei Konkurso dalyvis, jo valdybos 

ar priežiūros tarybos narys, 

atstovas ar įgaliotinis arba 

asmuo, turintis teisę atstovauti 

Konkurso dalyviui su pavaldžiąja 

įmone susijusioje veikloje, yra 

registruotas arba gyvena 

Latvijoje, Perkančioji 

organizacija pati patikrins tokią 

informaciją viešai prieinamose 

duomenų bazėse. 

- Jei Konkurso dalyvis, jo valdybos 

ar priežiūros tarybos narys, 

atstovas ar įgaliotinis arba 

asmuo, turintis teisę atstovauti 

Konkurso dalyviui su pavaldžiąja 

įmone susijusioje veikloje, nėra 

registruotas arba negyvena 

Latvijoje, Konkurso dalyvis turi 

pateikti atitinkamą 

kompetentingos institucijos 

šalyje, kurioje yra registruotas 

arba gyvena, išduotą pažymą. 

7.  Konkurso dalyvis per pastaruosius 3 

(trejus) metus iki Pasiūlymo 

pateikimo įsigaliojusiu ir 

neatšaukiamu bei neskundžiamu 

kompetentingos institucijos ar 

teismo sprendimu buvo pripažintas 

kaltu dėl įstatymų pažeidimų, kurie 

pasireiškė kaip vieno ar kelių 

galiojančių darbo leidimų arba teisių 

gyventi Europos Sąjungos valstybėje 

narėje neturinčių asmenų 

įdarbinimas.  

- Jei Konkurso dalyvis, jo valdybos 

ar priežiūros tarybos narys, 

atstovas ar įgaliotinis arba 

asmuo, turintis teisę atstovauti 

Konkurso dalyviui su pavaldžiąja 

įmone susijusioje veikloje, yra 

registruotas arba gyvena 

Latvijoje, Perkančioji 

organizacija pati patikrins tokią 

informaciją viešai prieinamose 

duomenų bazėse. 

- Jei Konkurso dalyvis, jo valdybos 

ar priežiūros tarybos narys, 

atstovas ar įgaliotinis arba 
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Nr. Reikalavimas Pateikiami dokumentai 

asmuo, turintis teisę atstovauti 

Konkurso dalyviui su pavaldžiąja 

įmone susijusioje veikloje, nėra 

registruotas arba negyvena 

Latvijoje, Konkurso dalyvis turi 

pateikti atitinkamą 

kompetentingos institucijos 

šalyje, kurioje yra registruotas 

arba gyvena, išduotą pažymą. 

8.  Konkurso dalyvis per pastaruosius 

12 (dvylika) mėnesių iki Pasiūlymo 

pateikimo įsigaliojusiu ir 

neatšaukiamu bei neskundžiamu 

kompetentingos institucijos ar 

teismo sprendimu buvo pripažintas 

kaltu dėl įstatymų pažeidimų, kurie 

pasireiškė kaip asmenų įdarbinimas 

nesudarant raštiškų darbo sutarčių, 

per teisės aktuose nustatytą terminą 

nepateikiant informacinio 

pranešimo apie tokių asmenų 

įdarbinimą, kai toks pranešimas apie 

įdarbintus asmenis turi būti 

pateiktas. 

- Jei Konkurso dalyvis, jo valdybos 

ar priežiūros tarybos narys, 

atstovas ar įgaliotinis arba 

asmuo, turintis teisę atstovauti 

Konkurso dalyviui su pavaldžiąja 

įmone susijusioje veikloje, yra 

registruotas arba gyvena 

Latvijoje, Perkančioji 

organizacija pati patikrins tokią 

informaciją viešai prieinamose 

duomenų bazėse. 

- Jei Konkurso dalyvis, jo valdybos 

ar priežiūros tarybos narys, 

atstovas ar įgaliotinis arba 

asmuo, turintis teisę atstovauti 

Konkurso dalyviui su pavaldžiąja 

įmone susijusioje veikloje, nėra 

registruotas arba negyvena 

Latvijoje, Konkurso dalyvis turi 

pateikti atitinkamą 

kompetentingos institucijos 

šalyje, kurioje yra registruotas 

arba gyvena, išduotą pažymą. 

9.  Konkurso dalyvis pateikė klaidingą 

informaciją, įrodančią atitiktį 7.1 

skyriuje išdėstytoms sąlygoms, arba 

tokios informacijos išvis nepateikė. 

Nėra prievolės pateikti dokumentus, 

nebent pirkimo komisija nurodo tai 

atskirai. 

7.2. Teisinė padėtis ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą 

Nr. Reikalavimas Pateikiami dokumentai 

1.  Konkurso dalyvis arba visi 

partnerystės dalyviai (jei Konkurso 

dalyvis yra partnerystė) turi būti 

registruoti Įmonių ar Gyventojų 

- Konkurso dalyviui, kuris yra 

Latvijoje registruotas juridinis 

asmuo (arba partnerystės nariui, 

asmeniui, kurio gebėjimais 
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registre arba atitinkamame šalies, 

kurioje gyvena, registre, jei tokioje 

šalyje privaloma registruoti fizinius ar 

juridinius asmenis. 

remiasi Konkurso dalyvis, 

subrangovui, kurio darbų dalis 

yra bent 10 % Sutarties vertės), 

informaciją Perkančioji 

organizacija patikrins pati viešai 

prieinamose duomenų bazėse.  

- Konkurso dalyviui, kuris yra 

Latvijoje registruotas fizinis 

asmuo (arba partnerystės nariui, 

asmeniui, kurio gebėjimais 

remiasi Konkurso dalyvis, 

subrangovui, kurio darbų dalis 

yra bent 10 % Sutarties vertės) – 

tapatybės kortelės arba paso 

kopija.  

- Konkurso dalyviui (arba 

partnerystės nariui, asmeniui, 

kurio gebėjimais remiasi 

Konkurso dalyvis, subrangovui, 

kurio darbų dalis yra bent 10 % 

Sutarties vertės), kuris yra 

užsienyje registruotas juridinis 

asmuo (jo nuolatinė buveinė yra 

užsienyje) – galiojančio užsienio 

institucijos, atsakingos už 

juridinių asmenų registraciją jų 

buveinės šalyje, išduoto 

registracijos pažymėjimo ar 

panašaus dokumento kopija, 

pagal kurią galima nustatyti bent 

registracijos, akcininkų, vadovų ir 

įgaliotinių (jei tokių yra) faktą. 

- Jei Pasiūlymą teikia partnerystė, 

Pasiūlyme turi būti visų pirkime 

dalyvaujančių narių pasirašyta 

sutartis (arba ketinimų sudaryti 

sutartį protokolas), kurioje 

nurodyta kiekvieno partnerystės 

nario atsakomybė ir bendras 

įsipareigojimas įgyvendinti 

pirkimo Sutartį ir kurioje vienas 

pagrindinis narys įgaliojamas 

pasirašyti Pasiūlymą ir kitus 

dokumentus, gauti ir siųsti 

nurodymus partnerystės narių 

vardu bei tvarkyti visus 

mokėjimus. 
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- Jei Pasiūlymo ar bet kokio kito 

dokumento, įskaitant bet kokią 

sutartį, nepasirašo teisėtas 

Konkurso dalyvio atstovas, 

partnerystės nariai, asmuo, kurio 

gebėjimais remiasi Konkurso 

dalyvis, ar subrangovai, tada turi 

būti pridedamas dokumentas, 

įrodantis asmenų, pasirašiusių 

Pasiūlymą ar bet kuriuos kitus 

dokumentus, teisę atstovauti 

Konkurso dalyviui, partnerystės 

nariui, asmeniui, kurio gebėjimais 

remiasi Konkurso dalyvis, ar 

subrangovui (įgaliojimas, sutartis 

ir t. t.). 

7.3. Ekonominė ir finansinė padėtis 

Nr. Reikalavimas Pateikiami dokumentai 

1.  Konkurso dalyvio ar bendrai visų 

partnerystės narių (jei Konkurso dalyvis 

yra partnerystė) bendra vidutinė metinė 

finansinė apyvarta per pastaruosius 3 

(trejus) metus (2014, 2015, 2016) ne 

mažesnė nei 100 000 EUR per metus. 

Jei ribotosios atsakomybės bendrijos 

ribotosios atsakomybės partnerio 

vidutinė metinė finansinė apyvarta (pagal 

Latvijos prekybos įstatymo X skyrių) viršija 

jo investicijas į ribotosios atsakomybės 

bendriją, vidutine metine finansine 

apyvarta bus pripažinta investicijos į 

ribotosios atsakomybės bendriją suma. 

Jei Konkurso dalyvis ar partnerystės narys 

(jei Konkurso dalyvis yra partnerystė) 

veikia rinkoje mažiau nei 3 (trejus) metus, 

reikalavimas turi būti įgyvendinamas per 

Konkurso dalyvio faktinį veiklos laikotarpį. 

- 2014, 2015, 2016 finansinių 

metų metinės audito 

ataskaitos, kuriose nurodyta 

Konkurso dalyvio apyvarta. 

- Ribotosios atsakomybės 

bendrijai (pagal Latvijos 

prekybos įstatymo X skyrių) 

papildomas dokumentas, 

įrodantis ribotosios 

atsakomybės partnerio 

investicijos sumą (bendrijos 

sutartis arba panašus 

įsipareigojimo dokumentas). 

2.  Konkurso dalyvis arba visi partnerystės 

nariai kartu (jei Konkurso dalyvis yra 

partnerystė) turi turėti stabilius finansinius 

ir ekonominius rodiklius, konkrečiai – 

ankstesniais audituotais metais Konkurso 

dalyvio likvidumo santykis (turtas 

padalytas iš trumpalaikių įsipareigojimų) 

- 2014, 2015, 2016 finansinių 

metų metinės audito 

ataskaitos, kuriose 

nurodytas balansas. 
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turi būti bent jau 1, o Konkurso dalyvis turi 

turėti teigiamą maržą. 

7.4. Techniniai ir finansiniai pajėgumai 

Nr. Reikalavimas Pateikiami dokumentai 

1.  Per pastaruosius 3 metus (2014, 2015, 

2016 m., įskaitant ir 2017 m. iki Pasiūlymo 

pateikimo datos) iki Pasiūlymo pateikimo 

įgyvendino vieną ar daugiau projektų, 

kurių bendra mokėjimų suma siekė bent 

20 000 EUR be PVM ir kurie buvo susiję su 

konsultacinių paslaugų teikimu ruošiant 

studiją, apimančią geologinius tyrimus, 

statybai reikalingų mineralinių medžiagų 

kiekio skaičiavimą, statybai reikalingų 

mineralinių medžiagų kokybės nustatymą.  

- Užpildytas ir pasirašytas 6 

priedas 

 

7.5. Pagrindinių ekspertų komanda 

Nr. Reikalavimas Pateikiami dokumentai 

1.  Konkurso dalyvis turi pasiūlyti iš šių 

pagrindinių ekspertų sudarytą komandą, 

atitinkančią toliau nurodytus bendruosius 

kriterijus: 

- Užpildytas ir pasirašytas 7 

priedas. 

 

2.  Projektų vadovas,1 atitinkantis toliau 

nurodytus kriterijus: 

- Magistro ar jam lygus laipsnis2. 

- Projekto vadovo darbo patirtis 

ruošiant 1 (vieną) transporto 

infrastruktūros detalųjį projektą per 

pastaruosius 5 (penkerius) metus. 

- Anglų kalbos bendravimo, 

pristatymo, derybų ir ataskaitų 

rengimo žinios (bent B2 lygis – 

- Užpildytas ir pasirašytas 7 

priedas. 

- Diplomo, įrodančio 

atitinkamą išsilavinimo lygį, 

kopija. 

                                                             

1 Projektų vadovo pareigas galima suderinti su kitomis pareigomis, jei atitinkami abiejų pareigų kvalifikacijos reikalavimai. 

2 Čia ir toliau tekste nurodant reikalingą išsilavinimą: minimalus eksperto išsilavinimo laipsnis nurodytas kaip reikalavimas. 

Pateikdamas Pasiūlymą Konkurso dalyvis įsipareigoja pateikti reikiamą informaciją ir įrodymus, patvirtinančius, kad 

eksperto išsilavinimas (specializacija) yra tiesiogiai susijęs su profesiniu atitinkamo pagrindinio eksperto, į kurio pareigas 

tas ekspertas pretenduoja, profiliu. 
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pagal Bendrą Europos kalbų 

mokėjimo orientacinę sistemą3).  

3.  Aplinkosaugos specialistas, atitinkantis 

toliau nurodytus kriterijus: 

- Magistro ar jam lygus laipsnis. 

- Aplinkosaugos specialisto darbo 

patirtis ruošiant 1 (vieną) 

mineralinių medžiagų išteklių 

eksploatavimo sukeliamo poveikio 

aplinkai vertinimą per pastaruosius 

5 (penkerius) metus. 

- Užpildytas ir pasirašytas 7 

priedas. 

- Diplomo, įrodančio 

atitinkamą išsilavinimo lygį, 

kopija. 

4.  Statybos ekspertas (geležinkelių ar kelių ir 

tiltų), atitinkantis šiuos kriterijus: 

- Magistro ar jam lygus laipsnis.  

- 3 (trejų) metų patirtis (per 

pastaruosius 5 (penkerius) metus) 

geležinkelių ir (arba) kelių 

substruktūros projektavimo srityje. 

- Vyriausiojo projektuotojo darbo 

patirtis ruošiant 1 (vieno) 

transporto infrastruktūros projekto 

detalųjį geležinkelio ir (arba) kelių 

substruktūros planą per 

pastaruosius 5 (penkerius) metus. 

- Užpildytas ir pasirašytas 7 

priedas. 

- Diplomo, įrodančio 

atitinkamą išsilavinimo lygį, 

kopija. 

5.  Geologijos ekspertas, atitinkantis toliau 

nurodytus kriterijus: 

- Magistro ar jam lygus laipsnis. 

- 3 (trejų) metų patirtis (per 

pastaruosius 5 (penkerius) metus) 

atliekant geologinius tyrimus. 

- Geologijos eksperto darbo patirtis 

išsamiame 1 (vienos) mineralinės 

medžiagos išteklių tyrime per 

pastaruosius 5 (penkerius) metus. 

- Užpildytas ir pasirašytas 7 

priedas. 

- Diplomo, įrodančio 

atitinkamą išsilavinimo lygį, 

kopija. 

7.6. Pirkimo komisija kompetentingų Latvijos institucijų išduotas pažymas ir kitus 

dokumentus priima ir pripažįsta tik tuo atveju, jei jie išduoti ne anksčiau nei 1 

(vienas) mėnuo iki Pasiūlymų atplėšimo datos. Pirkimo komisija 

kompetentingų užsienio institucijų išduotas pažymas ir kitus dokumentus 

priima ir pripažįsta tik tuo atveju, jei jie išduoti ne anksčiau nei 6 (šeši) mėnesiai 

iki Pasiūlymų atplėšimo datos. 

                                                             

3 Žr. http://europass.cedefop.europa.eu/resources/european-language-levels-cefr 

http://europass.cedefop.europa.eu/resources/european-language-levels-cefr
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7.7. Jei dokumentai, kuriais užsienyje registruotas ar nuolat gyvenantis Konkurso 

dalyvis gali pagrįsti savo atitiktį 7.1 skyriuje pateiktiems reikalavimams, nėra 

išduodami arba nėra pakankami, tokius dokumentus gali pakeisti priesaika arba, 

jei tokios šalies teisės aktai nepripažįsta priesaikos – Konkurso dalyvio ar kito 

7.1(1) dalyje nurodyto asmens pažyma, pasirašyta dalyvaujant kompetentingai 

vykdomajai ar teisinei institucijai, notarui arba kompetentingai atitinkamos 

pramonės šakos organizacijai jų registracijos (nuolatinės buveinės) šalyje.  

7.8. Jei Konkurso dalyvis atitinka bet kurią iš 7.1 skyriuje nurodytų pašalinimo sąlygų 

(išskyrus mokesčių skolas), jis tai turi nurodyti 1 priede. 

7.9. Siekdamas patvirtinti, kad atitinka Konkurso dalyvių atrankos kriterijus, 

Konkurso dalyvis kaip pirminį įrodymą gali pateikti Europos bendrąjį viešųjų 

pirkimų dokumentą. Toks dokumentas turi būti pateiktas popieriniu formatu už 

kiekvieną asmenį, kurio sugebėjimais remiasi Konkurso dalyvis, bei už kiekvieną 

nurodytą subrangovą, kurio paslaugų vertė sudaro bent 10 % (dešimt procentų) 

Sutarties vertės, o jei Konkurso dalyvis yra partnerystė – už kiekvieną tokios 

partnerystės narį. Europos bendrajam viešųjų pirkimų dokumentui užpildyti 

Konkurso dalyvis naudoja „ESPD.xml“ rinkmeną tinklalapyje 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=lv#. 

8.  RĖMIMASIS KITŲ ASMENŲ GEBĖJIMAIS  

8.1. Siekdamas įvykdyti konkrečią sutartį, kad atitiktų Konkurso dalyvių atrankos 

kriterijus, taikomus ekonominei ir finansinei būklei bei techniniams ir 

profesiniams gebėjimams (įskaitant pagrindinių ekspertų komandą), Konkurso 

dalyvis gali remtis kitų asmenų gebėjimais, nepriklausomai nuo jų 

bendradarbiavimo teisinio pagrindo. Šiuo atveju: 

8.1.1. Konkurso dalyvis Pasiūlyme užpildydamas 4 priede pridedamą lentelę nurodo 

visus asmenis, kurių gebėjimais remiasi, ir Perkančiajai organizacijai įrodo, kad 

jis turi visus sutarčiai įgyvendinti reikiamus išteklius, t. y. pateikia Konkurso 

dalyvio ir tokių asmenų pasirašytą sutikimą ar bendradarbiavimo sutartį ir (arba) 

išteklių perleidimą Konkurso dalyviui. Vietoj sutikimų ir bendradarbiavimo bei 

išteklių perleidimo sutarčių Konkurso dalyvis gali pateikti bet kokius kitus 

dokumentus, kuriais gali įrodyti, kad Sutarties įgyvendinimo laikotarpiu jam bus 

prieinami reikiami ištekliai. 

8.1.2. Bendradarbiavimo ir išteklių perleidimo dokumentai turi įrodyti Perkančiajai 

organizacijai, kad Konkurso dalyvis galės įgyvendinti Sutartį bei jos galiojimo 

metu išties panaudos asmens, kurio gebėjimais remiasi, išteklius.  

8.1.3. Perkančioji organizacija gali reikalauti bendros ir atskiros Konkurso dalyvio ir 

asmens, kurio gebėjimais Konkurso dalyvis remiasi, atsakomybės už Sutarties 

įgyvendinimą. 

8.2. Perkančioji organizacija įvertins asmenį, kurio gebėjimais remiasi Konkurso 

dalyvis, kuriam bus suteikta teisė pasirašyti Sutartį. Jei toks asmuo atitiks bent 

vieną iš pašalinimo sąlygų, nurodytų 7.1(1)–7.1(8) skyriuose, Perkančioji 

organizacija Konkurso dalyvio reikalaus tokį asmenį pakeisti. Jei Konkurso 

dalyvis per 10 (dešimt) darbo dienų nuo reikalavimo Konkurso dalyviui 

pateikimo ar išsiuntimo nepateiks dokumentų apie kitą asmenį, atitinkantį 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=lv
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pasirinkimo kriterijus, Perkančioji organizacija tokį Konkurso dalyvį pašalins iš 

tolesnės atviro konkurso procedūros. 

9.  SUBRANGOVAI 

9.1. Konkurso dalyvis Pasiūlyme nurodo visus savo subrangovus užpildydamas 5 

priede pateiktą lentelę. 

9.2. Perkančioji organizacija įvertins Konkurso dalyvio, kuriam bus suteikta teisė 

pasirašyti Sutartį, subrangovą, kurio atliekamų darbų dalis yra bent 10 % 

Sutarties vertės. Jei toks subrangovas atitiks bent vieną iš pašalinimo sąlygų, 

nurodytų 7.1(2)–7.1(8) skyriuose, Perkančioji organizacija Konkurso dalyvio 

reikalaus tokį subrangovą pakeisti. Jei Konkurso dalyvis per 10 (dešimt) darbo 

dienų nuo reikalavimo Konkurso dalyviui pateikimo ar išsiuntimo nepateiks 

dokumentų apie kitą subrangovą, atitinkantį pasirinkimo kriterijus, Perkančioji 

organizacija tokį Konkurso dalyvį pašalins iš tolesnės atviro konkurso 

procedūros. 

10.  PASIŪLYMO (KAINOS PASIŪLYMO) UŽTIKRINIMAS 

10.1. Konkurso dalyvis kartu su Pasiūlymu turi pateikti 2 000 EUR (dviejų tūkstančių 

eurų) vertės pasiūlymo (kainos pasiūlymo) užtikrinimą (toliau – Užtikrinimas), 

kuris turėtų galioti 90 (devyniasdešimt) dienų nuo Pasiūlymo atplėšimo datos. 

10.2. Užtikrinimas gali būti: 

10.2.1. Banko garantija. 

10.2.2. Draudimo polisas. 

10.3. Banko garantija turi atitikti šiuos reikalavimus:  

10.3.1. Laiduotojas turi įsipareigoti 10.7 skyriuje nurodytais atvejais Perkančiajai 

organizacijai sumokėti Užtikrinimo sumą. 

10.3.2. Garantija turi galioti 10.6 skyriuje nurodytą laikotarpį. 

10.3.3. Garantija turi būti neatšaukiama. 

10.3.4. Perkančioji organizacija nebus įpareigota reikalauti Užtikrinimo iš Konkurso 

dalyvio prieš pateikiant prašymą laiduotojui. 

10.3.5. Garantijai taikomos Vienodos taisyklės dėl garantijų reikalavimo, TPR leidinys 

Nr. 758, kurį išleido Tarptautiniai prekybos rūmai (TPR) (angl. „International 

Chamber of Commerce“), tačiau tais atvejais, kurių Tarptautinių prekybos rūmų 

(TPR) taisyklės nereglamentuoja, garantijai taikomi Latvijos Respublikos 

norminiai teisės aktai. Su šia garantija susijusius reikalavimus ir ginčus pagal 

Latvijos Respublikos įstatymų nuostatas nagrinėja Latvijos Respublikos teismas.  

10.4. Draudimo polisas turi atitikti šiuos reikalavimus: 

10.4.1. Draudikas turi įsipareigoti 10.7 skyriuje nurodytais atvejais įmonei sumokėti 

Užtikrinimo sumą. 

10.4.2. Draudimo polisas turi galioti 10.6 skyriuje nurodytą laikotarpį ir jis turi įsigalioti 

nuo Pasiūlymo atplėšimo momento, t. y. draudimo įmoka turi būti sumokėta iki 
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Pasiūlymo pateikimo ir tai patvirtinant prie Pasiūlymo turi būti pridėtas 

apmokėjimo kvitas. 

10.4.3. Draudimo polise turi būti įsipareigota 10.7 skyriuje nurodytais atvejais 

Perkančiajai organizacijai sumokėti Užtikrinimo sumą. 

10.4.4. Draudimo polisas turi būti neatšaukiamas. 

10.4.5. Perkančioji organizacija nebus įpareigota reikalauti Užtikrinimo iš Konkurso 

dalyvio prieš pateikiant prašymą draudikui. 

10.4.6. Su šiuo draudimo polisu susijusius reikalavimus ir ginčus pagal Latvijos 

Respublikos įstatymų nuostatas nagrinėja Latvijos Respublikos teismas. 

10.5. Jei Konkurso dalyvis yra partnerystė, Užtikrinimas turi būti įformintas tokiu būdu, 

kad jis galiotų visiems Konkurso dalyvio nariams (Konkurso dalyvio pavadinimas 

Užtikrinimo dokumente turi atitikti Pasiūlyme nurodytą Konkurso dalyvio 

pavadinimą).  

10.6. Užtikrinimas turi galioti trumpiausią iš toliau nurodytų laikotarpių: 

10.6.1. 10.1 Skyriuje nurodytą galiojimo laikotarpį. 

10.6.2. Kol sudaroma Sutartis. 

10.7. Perkančiosios organizacijos prašymu Užtikrinimo suteikėjas Perkančiajai 

organizacijai sumoka sumą, jei:  

10.7.1. Konkurso dalyvis atšaukia savo Pasiūlymą, kol galioja Užtikrinimas. 

10.7.2. Laimėjęs Konkurso dalyvis nepateikia reikiamų dokumentų ir reikalauto 

Sutarties įvykdymo užtikrinimo. 

10.7.3. Konkurso dalyvis, kurio Pasiūlymas atrenkamas pagal Pasiūlymų atrankos 

kriterijus, nepasirašo Sutarties per Perkančiosios organizacijos nurodytą 

laikotarpį. 

10.8. Pasibaigus Užtikrinimo galiojimui, Užtikrinimas bus grąžintas Konkurso dalyviui, 

jei šis to pareikalaus.  

11.  FINANSINIS PASIŪLYMAS 

11.1. Finansinis pasiūlymas pateikiamas kaip 1 ir 2 priedų dalis. 

11.2. Siūloma sutarties kaina nurodoma eurais be pridėtinės vertės mokesčio (toliau 

– PVM). 

11.3. Siūloma sutarties kaina apskaičiuojama ir nurodoma 2 (dviejų) skaičių po 

kablelio tikslumu. Jei nurodomi daugiau nei 2 (du) skaičiai po kablelio, bus 

atsižvelgiama tik į du skaičius. 

11.4. Į siūlomą sutarties kainą turi būti įtraukti visi mokesčiai, įmokos, mokėjimai ir 

visos su konkretaus darbo įgyvendinimu susijusios išlaidos, kurias galima 

pagrįstai numatyti, išskyrus PVM, įskaitant, be kita ko: 

11.4.1. apsilankymus studijos atlikimo vietoje ir Perkančiojoje organizacijoje (kelionės 

išlaidos ir užmokestis konsultantams); 

11.4.2. tyrimus vietoje; 
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11.4.3. išorinių medžiagų ir tyrimų pirkimą; 

11.4.4. išorinių ekspertų samdymą (jei reikia). 

11.5. Kainos Sutarties vykdymo laikotarpiu yra fiksuotos, jos neperskaičiuojamos, 

išskyrus Sutartyje nurodytus atvejus (jei tokių yra).  

12.  PASIŪLYMO TURINYS IR  FORMA 

12.1. Dokumentai pasiūlyme turi būti sudėti šia tvarka (toliau – Pasiūlymas): 

12.1.1. atskirai nuo kitų dokumentų – originalus Užtikrinimo dokumentas; 

12.1.2. titulinis lapas su pavadinimu „Mineralinių medžiagų tiekimo „Rail Baltica“ 

projektui Lietuvoje studija Nr. RBR 2017/17“, Konkurso dalyvio pavadinimu, 

adresu ir kontaktine informacija; 

12.1.3. turinys su puslapių numeracija; 

12.1.4. paraiška (finansinis pasiūlymas) pagal 1 ir 2 priedus; 

12.1.5. informacija ir dokumentai, patvirtinantys Konkurso dalyvio atitiktį Konkurso 

dalyvių atrankos kriterijams, arba atitinkami Europos bendrieji viešųjų pirkimų 

dokumentai; 

12.1.6. informacija ir dokumentai apie asmenis, kurių pajėgumais Konkurso dalyvis 

remiasi, arba atitinkami Europos bendrieji viešųjų pirkimų dokumentai; 

12.1.7. informacija ir dokumentai apie subrangovus ir (arba) atitinkami Europos 

bendrieji viešųjų pirkimų dokumentai. 

12.2. Konkurso dalyviui draudžiama pateikti keletą Pasiūlymo variantų. Pateikus 

keletą Pasiūlymo variantų, Pasiūlymas nebus peržiūrimas. 

12.3. Konkurso dalyvis gali teikti Pasiūlymą tik dėl viso konkurso objekto. 

12.4. Konkurso dalyvis Pasiūlymą turi pateikti susiūtą ar įrištą, laisvus virvelės galus 

prispaudęs taip, kad jų nebūtų galima atplėšti nepažeidžiant tvirtinimo 

elemento, ant kurio Konkurso dalyvis turi pasirašyti ir nurodyti Pasiūlyme 

esančių lapų skaičių.  

12.5. Pasiūlymas turi būti pateiktas raštu anglų arba latvių kalba (jei pateikiamas latvių 

kalba, turi būti pateiktas vertimas į anglų kalbą). 

12.6. Konkurso dalyvis pateikia 1 (vieną) pasirašytą Pasiūlymo Originalą, 1 (vieną) 

Kopiją ir kopiją skaitmeniniu formatu (USB laikmenoje, „MS Office“ arba PDF 

formatu). 

12.7. Pasiūlymas gali apimti originalius dokumentus arba jų nuorašus (pvz., kopijas). 

Pasiūlyme arba atsakyme į pirkimo komisijos užklausą galima pateikti tik juridinę 

galią turinčius originalius dokumentus. Kad dokumentas turėtų juridinę galią, jis 

turi būti išduotas pagal Juridinę galią turinčių dokumentų įstatymo nuostatas ir 

būti atitinkamo formato, tačiau užsienio valstybėse išduotų viešų dokumentų 

formatas ir įteisinimas turi atitikti Dokumentų legalizavimo įstatymo 

reikalavimus. Teikdamas Pasiūlymą Konkurso dalyvis turi teisę patvirtinti visų 

pateiktų dokumentų nuorašų ir vertimų tikrumą ir teisingumą vienu liudijimu. 
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12.8. Pasiūlymą turi pasirašyti teisiškai Konkurso dalyviui atstovaujantis asmuo arba 

šiame atvirame konkurse teisiškai atstovauti Konkurso dalyviui įgaliotas asmuo.  

12.9. Konkurso dalyvis Pasiūlymą pateikia užklijuotame voke, ant kurio nurodyta: 

„Mineralinių medžiagų tiekimo „Rail Baltica“ projektui Lietuvoje studija“ Nr. RBR 

2017/17. Neatplėšti iki 2017 m. liepos 24 d. 10.00 val.“ ir adresas: „RB Rail AS“, 

Kr. Valdemara iela 8-7, LV-1010 Ryga. Ant voko turi būti nurodytas Konkurso 

dalyvio pavadinimas, adresas ir telefono numeris. 

12.10. Pasiūlymas galioja 90 (devyniasdešimt) dienų nuo Pasiūlymo voko atplėšimo 

(galutinio pateikimo termino). 

13.  PASIŪLYMO PATEIKIMAS  

13.1. Pasiūlymą (dokumentus, nurodytus 11 skyriuje) reikia pateikti asmeniškai, per 

kurjerį arba registruotu paštu „RB Rail AS“, Kr. Valdemara iela 8-7, LV-1010 Ryga, 

Latvija, iki 2017 m. liepos 24 d. 10.00 val.. 

13.2. Konkurso dalyvis savo pateiktą Pasiūlymą gali atšaukti arba pakeisti iki 

Pasiūlymų teikimo laikotarpio pabaigos. Jei teikiamas pataisytas Pasiūlymas, 

Konkurso dalyvis turi aiškiai ant Pasiūlymo nurodyti, kad jis taisytas, 

užrašydamas „PAKEITIMAI“ ir informaciją, nurodytą 12.9 skyriuje. 

13.3. Pasiūlymai, pateikti pasibaigus Pasiūlymų teikimo laikotarpiui, nebus peržiūrimi. 

14.  PASIŪLYMŲ VOKŲ ATPLĖŠIMAS  

14.1. Pasiūlymų vokai atplėšiami per atvirą pirkimo komisijos posėdį 2017 m. liepos 

24 d. 10.00 val. adresu „RB Rail AS“, Kr. Valdemara iela 8-7, LV-1010 Ryga. 

14.2. Pasiūlymų vokai atplėšiami jų pateikimo eilės tvarka, įvardijant Konkurso dalyvį, 

Pasiūlymo pateikimo laiką, siūlomą kainą ir kitą Pasiūlymą sudarančią 

informaciją, taip pat patikrinama, ar pridėti Užtikrinimą įrodantys dokumentai. 

Posėdžio dalyvio prašymu pirkimo komisija parodo tą Pasiūlymo dalį, kurioje 

nurodyta kaina, užtikrindama, kad nebūtų atskleista paprastai neprieinama 

informacija.  

14.3. Pasiūlymų vokų atplėšimo posėdyje paskelbta informacija užrašoma Pasiūlymo 

voko atplėšimo lape, kurį pasirašo dalyvaujantys pirkimo komisijos nariai. 

Pasiūlymų vokų atplėšimo lapo kopija išduodama Konkurso dalyvių atstovams, 

jei jie paprašo.  

15.  FINANSINIŲ PASIŪLYMŲ  TIKRINIMAS 

15.1. Pirkimo komisija patikrina, ar Konkurso dalyviai pagal reikalavimus užpildė 1 

priedą „Paraiškos forma“ ir 2 priedą „Išsamus finansinis pasiūlymas“.  

15.2. Pirkimo komisija patikrina, ar nėra skaičiavimo klaidų, ar gauto Pasiūlymo kaina 

nėra neįprastai maža, be to, įvertina ir palygina siūlomas sutarties kainas.  

15.3. Pirkimo komisija informuoja Konkurso dalyvį, kurio klaidos buvo ištaisytos, apie 

tokių klaidų ištaisymą ir pataisytą finansinį pasiūlymą.  

15.4. Vertindama finansinį pasiūlymą pirkimo komisija atsižvelgia į pataisymus.  
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15.5. Pirkimo komisija turi teisę reikalauti, kad Konkurso dalyvis paaiškintų 

skaičiavimus, kuriais grindžiamas finansinis pasiūlymas, ir kitus susijusius 

aspektus, kad būtų galima nustatyti finansinio pasiūlymo objektyvumą ir 

išsiaiškinti, ar nebuvo pateiktas neįprastai mažos kainos Pasiūlymas. 

15.6. Po to pirkimo komisija įvertina Pasiūlymus, kurie nebuvo pripažinti neįprastai 

mažos kainos pasiūlymais. 

16.  KONKURSO LAIMĖJIMO KRITERIJAI 

16.1. Geriausio Pasiūlymo atrinkimo kriterijus yra mažiausia pasiūlyta kaina be PVM. 

17.  KONKURSO DALYVIO PAT IKRINIMAS PRIEŠ PRIIMANT 

SPRENDIMĄ DĖL SUTART IES SUDARYMO  

17.1. Prieš priimdama sprendimą dėl teisių sudaryti Sutartį suteikimo pirkimo komisija 

patikrina, ar nėra pagrindo pašalinti iš konkurso Konkurso dalyvius, partnerystės 

sąjungos narius (jei Konkurso dalyvis yra partnerystės sąjunga), asmenis, kurių 

pajėgumais remiasi Konkurso dalyvis, ir subrangovus, kurių atliekamų darbų 

vertė sudaro ne mažiau nei 10 % Sutarties vertės.  

17.2. Jei pagal viešoje duomenų bazėje paskutinę duomenų atnaujinimo dieną, 

paskutinę pasiūlymų teikimo dieną arba dieną, kai priimamas sprendimas dėl 

galimo teisių sudaryti Sutartį skyrimo, paskelbtą informaciją Konkurso dalyvis, 

partnerystės sąjungos narys (jei Konkurso dalyvis yra partnerystės sąjunga), 

subrangovas, kurio atliekamų darbų vertė sudaro ne mažiau nei 10 % Sutarties 

vertės, asmuo, kurio pajėgumais Konkurso dalyvis remiasi, turi mokestinių skolų, 

įskaitant privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokų skolas, kurių bendra 

suma viršija 150 eurų, pirkimo komisija informuoja Konkurso dalyvį ir nustato 

terminą – 10 dienų nuo informacijos pateikimo arba gavimo, per kurį turi būti 

pateikti tokių mokesčių skolų sumokėjimo įrodymai arba patvirtinimas, kad 

mokesčių mokėjimo terminas atidėtas, sutartis dėl mokesčių mokėjimo arba 

kitoks objektyvus įrodymas, jog mokestinės skolos nėra.  

17.3. Jei Konkurso dalyvis iki nurodyto termino nepateikia tokio įrodymo, pirkimo 

komisija pašalina Konkurso dalyvį iš atviro konkurso.  

17.4. Asmenys, kurių pajėgumais Konkurso dalyvis remiasi, arba subrangovai, kurių 

atliekamų darbų dalies vertė ne mažesnė nei 10 % Sutarties vertės, keičiami 

atitinkamai pagal 8.2 ir 9.2 skyrius. 

17.5. Tuo atveju, kai Konkurso dalyvis arba partnerystės sąjungos narys (jei Konkurso 

dalyvis yra partnerystės sąjunga) neatitinka 7.1 skyriuje nustatytų reikalavimų ir 

tai nurodo Pasiūlyme, pirkimo komisijos prašymu jis turi pateikti paaiškinimą 

apie įgyvendintas priemones, leisiančias atkurti patikimumą ir apsisaugoti nuo 

tokių pat ar panašių pažeidimų ateityje, pateikti įrodymus, patvirtinančius 

įgyvendintas priemones, pavyzdžiui, (be kita ko) įrodymus apie žalos 

kompensavimą, bendradarbiavimą su tyrimo institucijomis, įgyvendintas 

technines, organizacines ir darbuotojų priemones, kompetentingos institucijos 

vertinimą dėl tokių įgyvendintų priemonių pakankamumo ir t. t. Pirkimo komisija 

įvertina tokią informaciją. Jei pirkimo komisija nustato, kad įgyvendintos 
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priemonės yra pakankamos patikimumui atkurti ir apsisaugoti nuo panašių 

atvejų ateityje, ji priima sprendimą Konkurso dalyvio iš atviro konkurso 

nepašalinti. Jei priemonės, kurių imtasi, yra nepakankamos, pirkimo komisija 

priima sprendimą pašalinti Konkurso dalyvį iš tolesnės atviro konkurso 

procedūros. Jei Konkurso dalyvis iki nurodyto termino nepateikia reikiamos 

informacijos, pirkimo komisija pašalina Konkurso dalyvį iš atviro konkurso.  

18.  SPRENDIMO PRIĖMIMAS,  REZULTATŲ PASKELBIMAS IR 

SUTARTIES SUDARYMAS 

18.1. Pirkimo komisija Konkurso dalyvius atrenka pagal nurodytus Konkurso dalyvių 

atrankos kriterijus, patikrina, ar Pasiūlymai atitinka Reglamente nurodytus 

reikalavimus, ir atsižvelgdama į sutarties laimėjimo kriterijus, aprašytus 16 

skyriuje, išrenka geriausią Pasiūlymą. Pasirenkamas mažiausią Pasiūlymo kainą 

nurodęs Konkurso dalyvis. 

18.2. Pirkimo komisija per 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo dėl atviro konkurso 

rezultatų priėmimo datos informuoja visus Konkurso dalyvius apie priimtą 

sprendimą informaciją išsiųsdama paštu arba elektroninėmis priemonėmis ir 

pasilieka įrodymus apie informacijos siuntimo datą ir būdą. Pirkimo komisija 

paskelbia atrinkto Konkurso dalyvio pavadinimą nurodydama: 

18.2.1. atmestam Konkurso dalyviui, kodėl jo Pasiūlymas buvo atmestas; 

18.2.2. tinkamą Pasiūlymą pateikusiam Konkurso dalyviui – atrinkto pasiūlymo 

apibūdinimą ir atitinkamus pranašumus; 

18.2.3. terminą, per kurį Konkurso dalyvis Viešųjų pirkimų priežiūros tarnybai gali 

pateikti skundą dėl viešųjų pirkimų procedūros pažeidimų. 

18.3. Jei Konkurso dalyvių atrankos reikalavimus atitinka tik 1 (vienas) Konkurso 

dalyvis, pirkimo komisija parengia ir į atviro konkurso procedūros ataskaitą 

įtraukia fakto, kad nustatyti konkurso dalyvių atrankos reikalavimai yra 

objektyvūs ir adekvatūs, pagrindimą. Jei pirkimo komisija negali pagrįsti, kad 

nustatyti Konkurso dalyvių atrankos reikalavimai yra objektyvūs ir adekvatūs, 

priimamas sprendimas viešojo pirkimo procedūrą nutraukti. 

18.4. Viešojo pirkimo procedūrą nutraukus, pirkimo komisija per 3 (tris) darbo dienas 

nuo nutraukimo dienos vienu metu visiems Konkurso dalyviams praneša apie 

visas priežastis, dėl kurių atviro konkurso procedūra buvo nutraukta, ir 

informuoja apie terminą, per kurį Konkurso dalyvis gali pateikti Viešųjų pirkimų 

priežiūros tarnybai prašymą dėl viešųjų pirkimų procedūros pažeidimų 

nagrinėjimo. 

18.5. Informuodama apie rezultatus pirkimo komisija turi teisę neatskleisti konkrečios 

informacijos, jei tai pažeistų viešuosius interesus ar Konkurso dalyvio teisinius, 

komercinius interesus arba tai padarius būtų pažeistos konkurso sąlygos. 

18.6. Kaip galima greičiau, bet ne vėliau nei per 5 (penkias) darbo dienas nuo dienos, 

kai paskelbiamas sprendimas dėl atviro konkurso rezultatų, pirkimo komisija 

parengia atviro konkurso procedūros ataskaitą ir paskelbia ją savo tinklalapyje 

http://railbaltica.org/tenders/. 
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18.7. Gavęs pranešimą apie atviro konkurso rezultatus, pasirinktas Konkurso dalyvis 

turi: 

18.7.1. per 5 (penkias) darbo dienas pateikti bendradarbiavimo ar partnerystės sutartį, 

jei to reikia pagal 6.1.2 skyriaus reikalavimus; 

18.7.2. per 10 (dešimt) dienų nuo kvietimo gavimo pasirašyti Sutartį. 

18.8. Sutartis sudaroma remiantis Konkurso dalyvio Pasiūlymu pagal 8 priedą 

„Sutarties pavyzdys“. 

18.9. Pirkimo komisija turi teisę pasirinkti kitą ekonomiškai naudingiausią Pasiūlymą, 

jei Konkurso dalyvis per Reglamente nustatytą laiką: 

18.9.1. Reglamente nurodytais atvejais ir terminais atsisako sudaryti partnerystės 

sutartį arba Reglamente nurodytais atvejais ir terminais nepateikia partnerystės 

sutarties kopijos ar neinformuoja apie partnerystės sąjungos įkūrimą;  

18.9.2. atsisako sudaryti Sutartį arba nepateikia pasirašytos Sutarties.  

18.10. Tokiu atveju pirkimo komisija turi teisę šį atvirą konkursą nutraukti 

nepasirinkdama jokio Pasiūlymo arba pasirinkti kitą Pasiūlymą pagal surinktų 

balų skaičių. Šie sprendimai turi būti įforminti raštu. 

18.11. Prieš priimdama sprendimą dėl Sutarties sudarymo su kitu Konkurso dalyviu 

pirkimo komisija įvertina, ar kitas Konkurso dalyvis yra tos pačios rinkos dalyvis 

kaip ir iš pradžių atrinktas Konkurso dalyvis. Nustačiusi, kad kitas Konkurso 

dalyvis ir iš pradžių atrinktas Konkurso dalyvis yra tos pačios rinkos dalyviai, 

pirkimo komisija priima sprendimą atvirą konkursą nutraukti nepasirenkant 

jokio Pasiūlymo. Jei kitas atrinktas Konkurso dalyvis taip pat atsisako sudaryti 

sutartį arba per pirkimo komisijos nustatytą terminą nepateikia pasirašytos 

viešojo pirkimo sutarties, pirkimo komisija priima sprendimą atvirą konkursą 

nutraukti nepasirenkant jokio Pasiūlymo. 

19.  PRIEDAI:  

1. Paraiškos forma 1 (viename) lape 

2. Išsamus finansinis pasiūlymas 2 (dviejuose) lapuose 

3. Techninės specifikacijos 18 (aštuoniolikoje) lapų 

4. Lentelė „Asmenys, kurių pajėgumais remiasi konkurso dalyvis“ 1 (viename) lape 

5. Lentelė „Subrangovai“ 1 (viename) lape 

6. Lentelė „Konkurso dalyvio patirtis“ 1 (viename) lape 

7. Lentelė „Pagrindinio eksperto patirtis“ 1 (viename) lape 

8. Sutarties pavyzdys 16 (šešiolikoje) lapų 

Pirkimų komisijos pirmininkas    A. Kivliņš  
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1 PRIEDAS. PARAIŠKOS  FORMA 

[Konkurso dalyvio įmonės forma] 

2017-___-_______ 

Nr.____________ 

PARAIŠKA DALYVAUTI ATVIRAME KONKURSE 

„MINERALINIŲ MEDŽIAGŲ TIEKIMO „RAIL BALTICA“ PROJEKTUI LIETUVOJE 

STUDIJA“, NR. RBR 2017/17 

Konkurso dalyvis [Konkurso dalyvio arba partnerystės sąjungos narių pavadinimai], reg. Nr. 

[Konkurso dalyvio arba partnerystės sąjungos narių registracijos Nr.], atstovaujamas 

[Konkurso dalyvio atstovo vardas, pavardė ir pareigos], pateikdamas šią paraišką: 

1. Patvirtina dalyvavimą atvirame konkurse „Mineralinių medžiagų tiekimo „Rail Baltica“ 

projektui Lietuvoje studija“ Nr. RBR 2017/17. 

2. Siūlo suteikti paslaugas laikydamasis Techninių specifikacijų ir šio Pasiūlymo už toliau 

nurodytą kainą (be PVM): 

EUR __________________________ 

3. (Jei taikytina) Informuoja, kad toliau nurodyti asmenys atitinka toliau nurodytus 

pašalinimo kriterijus: 

Asmens vardas, pavardė (pavadinimas) Pašalinimo pagrindas ir trumpas 

pažeidimo aprašymas 

[●]  

[●]  

[●]  

4. Patvirtina, kad Reglamentas yra aiškus ir suprantamas, kad neturi jokių prieštaravimų 

ir skundų ir, gavęs teisę sudaryti sutartį, įgyvendins visas Reglamente nurodytas 

sąlygas ir sudarys pirkimo sutartį pagal Reglamente pateiktą pavyzdinę sutartį. 

5. Patvirtina savo Pasiūlymo galiojimą 90 (devyniasdešimt) dienų nuo Pasiūlymo voko 

atplėšimo dienos. 

6. Užtikrina, kad visa pateikta informacija ir dokumentai yra teisingi. 

 

______________________________ 

Data: [pasirašymo data] 

Vardas, pavardė: [Konkurso dalyvio atstovo vardas, pavardė] 

Pareigos: [Konkurso dalyvio atstovo pareigos] 



 

2 PRIEDAS. IŠSAMUS FINANSINIS PASIŪLYMAS  

Nr. Pareigos 

Varda

s, 

pavar

dė 

Valandinis 

įkainis (be PVM), 

EUR 

Valandų skaičius 
Iš viso (be PVM), 

EUR 

IŠLAIDOS EKSPERTAMS (nurodykite) 

Pradinė ataskaita 

Siūlomi ekspertai: 

1.  Projekto vadovas     

2.  
Aplinkosaugos 

specialistas 

 
 

 
 

3.  Statybos ekspertas     

4.  Geologijos ekspertas     

Kiti ekspertai  

(nurodykite visus kitus ekspertus, dalyvausiančius vykdant Sutartį, jei tokių yra) 

5.       

...      

Tarpinė ataskaita 

Siūlomi ekspertai: 

1.  Projekto vadovas     

2.  
Aplinkosaugos 

specialistas 

 
 

 
 

3.  Statybos ekspertas     

4.  Geologijos ekspertas     

Kiti ekspertai  

(nurodykite visus kitus ekspertus, dalyvausiančius vykdant Sutartį, jei tokių yra) 

5.       

...      

Galutinė ataskaita 

Siūlomi ekspertai: 

1.  Projekto vadovas     

2.  
Aplinkosaugos 

specialistas 

 
 

 
 

3.  Statybos ekspertas     

4.  Geologijos ekspertas     

Kiti ekspertai  

(nurodykite visus kitus ekspertus, dalyvausiančius vykdant Sutartį, jei tokių yra) 

5.       

...      

Iš viso išlaidos ekspertams (be PVM)  

KITOS IŠLAIDOS (nurodykite) 
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Nr. Išlaidos Vnt. Suma 
Vnt. kaina (be 

PVM), EUR 

Visa kaina (be 

PVM), EUR 

Pradinė ataskaita 

      

      

Tarpinė ataskaita 

      

      

Galutinė ataskaita 

      

      

Iš viso kitų išlaidų (be PVM)  

Iš viso (be PVM)  

 

 

______________________________ 

Data: [pasirašymo data] 

Vardas, pavardė: [Konkurso dalyvio atstovo vardas, pavardė] 

Pareigos: [Konkurso dalyvio atstovo pareigos]



 

3 PRIEDAS. TECHNINĖS  SPECIFIKACIJOS 

 

 

 

 

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

 

 

 

PIRKIMAS 

„MINERALINIŲ MEDŽIAGŲ TIEKIMO „RAIL BALTICA“ PROJEKTUI LIETUVOJE 

STUDIJA“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryga, 2017 
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1.  ĮVADAS  

Baltijos šalys Estija, Latvija ir Lietuva istoriškai susietos Rytų–Vakarų geležinkelio transporto 

ašimi naudojant 1520 mm geležinkelio vėžę. Dėl istorinių ir techninių apribojimų esama 

geležinkelio sistema nesuderinama su žemyninės Europos standartais, tad priimtas 

sprendimas Estiją, Latviją ir Lietuvą visiškai integruoti į platesnę Europos geležinkelio 

sistemą. Šiuo metu ašyje Varšuva–Kaunas–Ryga–Talinas nėra efektyvios 1435 mm pločio 

geležinkelio vėžės, t. y. joje daug trūkstamų grandžių arba susiaurėjimų. Tai reiškia, kad 

nėra tiesioginių keleivių ar prekių gabenimo paslaugų geležinkelio ašimi, nes dabartinė 

infrastruktūra neleidžia teikti konkurencingų paslaugų, palyginti su alternatyviomis 

transporto priemonėmis. Didžioji Šiaurės–Pietų srauto krovinių dalis gabenama keliais, o 

bendras regiono pasiekiamumas menkas.  

„Rail Baltica“ globalaus projekto (toliau – Globalus projektas) siekiai:  

• tapti galingu tvaraus Baltijos šalių ekonominio augimo katalizatoriumi; 

• nustatyti naują keleivių ir prekių mobilumo standartą; 

• užtikrinti naujo ekonominio koridoriaus atsiradimą; 

• tvarios įsidarbinimo ir švietimo galimybės; 

• aplinkos neteršianti infrastruktūra; 

• naujos daugiarūšių krovinių logistikos plėtros galimybės; 

• nauji daugiarūšio vežimo sprendimai keleiviams; 

• saugos ir veiklos patobulinimai; 

• nauja vertinga skaitmeninimo ir inovacijų platforma; 

• Baltijos regiono integracijos į Europos Sąjungos transporto ekosistemą 

užbaigimas. 

„Rail Baltica“ jau dabar projektuojamas taip, kad būtų ES TEN-T Šiaurės jūra–Baltijos jūra 

pagrindinis tinklo koridorius, sujungiantis didžiausius Europoje Roterdamo, Hamburgo ir 

Antverpeno uostus per Nyderlandus, Belgiją, Vokietiją ir Lenkiją, su trimis Baltijos šalimis 

per Suomijos įlanką su Suomija trumpoms kelionėms jūra, o vėliau – galima tvirta jungtimi 

tarp Talino ir Helsinkio. Vėlesnė šio koridoriaus tąsa šiaurės kryptimi ateityje leis prisijungti 

prie besiformuojančio arktinio koridoriaus, ypač atsižvelgiant į pelningas alternatyvaus 

Šiaurinio rato jūrų kelio tarp Europos ir Azijos plėtros galimybes. Be to, Šiaurės jūros–

Baltijos jūros koridorius Varšuvoje kerta Baltijos–Adrijos jūrų koridorių ir pakloja pamatus 

naujai tiekimo grandinei tarp Baltijos ir Adrijos jūrų, sujungia Baltijos šalis su iki šiol 

neadekvačiai pasiekiamomis Pietų Europos rinkomis. Panašiai „Rail Baltica“ sustiprina 

Šiaurės–Pietų ir Vakarų–Rytų krovinių srautų sinergiją ir sukuria naujas siuntų ir logistikos 

plėtros galimybes Europos ir Azijos prekybos maršrutuose. Naujoji „Rail Baltica“ 

infrastruktūra ne tik įtvirtintų Baltijos šalis Europos geležinkelio logistikos žemėlapyje, bet 

ir sukurtų dideles vertės kūrimo šioje infrastruktūroje galimybes, pasižyminčias tokiais 

antriniais ekonominiais privalumais kaip komercinės nuosavybės plėtra, apleistų miesto 

teritorijų atgaivinimas, privačios investicijos, naujų verslų kūrimas, technologijų 

pritaikymas praktikoje ir inovacijos, turizmo plėtra ir kt. poveikis. Projektu „Rail Baltica“ 
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siekiama skatinti šį poveikį nuo pat pradinių Globalaus projekto etapų, mokantis iš 

pasaulinių sėkmės istorijų ir pasiekimų. 

Estijos, Latvijos ir Lietuvos Respublikos, siekdamos koordinuoti greitojo ir įprasto 

standartinės vėžės geležinkelio linijos Šiaurės jūra–Baltijos jūra TEN-T pagrindinio tinklo 

koridoriaus („Rail Baltica II“), jungiančio tris Baltijos šalis su Lenkija ir likusia ES, kūrimą ir 

statybą, per valstybines įmones įsteigė perkančiąją organizaciją „RB Rail AS“ (RBR). 

Pagrindiniai techniniai parametrai atitinka eismo kodą P2-F1 pagal INF TSI (Komisijos 

reglamentas 1299/2014/ES) ir apima šiuos pagrindinius techninius parametrus:  

• dvikelis ruožas, projektinis pagrindinio kelio greitis 240 km/val., projektinis greitis 

ne pagrindiniuose keliuose mažiausiai 100 km/val.; 

• ašies apkrova 22,5 t; 

• atstumas tarp kelio centrų pagrindiniuose keliuose mažiausiai 4,20 m; 

• atstumas tarp dvikelių intarpų apytiksliai 50 km, sąvažų – 25 km, tačiau išdėstyta 

pagal traukinių eismo prognozę; 

• visos sankirtos su pėsčiųjų takais, automobilių keliais ir 1520 mm geležinkeliu yra 

antžeminės arba požeminės (skirtingų lygių), su atitvaromis ir apsaugos nuo 

triukšmo sienelėmis; 

• 2 lygio ERTMS su galimybe atnaujinti į naujausią versiją; 

• GSM-R ryšio sistema su galimybe pritaikyti naujos kartos geležinkelio ryšio 

standartą; 

• elektrifikacija 2 x 25 kV KS; 

• prekinių traukinių ilgis 740 m, tačiau erdvinio planavimo ir kelio geometrijos 

projektavimo tikslais bus naudojamas 1050 m ilgis; 

• keleivinių traukinių ilgis 200 m, tačiau erdvinio planavimo ir kelio geometrijos 

projektavimo tikslams bus naudojamas 400 m ilgis; 

• keleivių peronų aukštis 550 mm; 

• technologiniai keliai, kur to reikia, bus kelių šonuose, žvyro danga 3,5 m pločio. 

RBR akcininkų struktūra pavaizduota 1 paveiksle.  
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RBR kartu su Estijos, Latvijos ir Lietuvos vyriausybėmis (atstovaujamomis už susisiekimą 

atsakingų ministerijų) pateikė paraiškas dėl bendro EITP finansavimo 2015, 2016 ir 2017 m. 

(iš viso trys paraiškos). Pirmosios dvi paraiškos buvo sėkmingos, iki 85 % Globalaus 

projekto išlaidų, siekiančių 633 mln. EUR, galima padengti bendru finansavimu iš INEA 

dotacijų. Kita paraiška šiuo metu vertinama. 

„Rail Baltica“ yra bendras trijų ES valstybių narių (Estijos, Latvijos ir Lietuvos) projektas, 

skirtas greitojo dvikelio 1435 mm pločio elektrifikuotos vėžės geležinkelio statybai nuo 

Talino per Pernu (EE), Rygą (LV), Panevėžį (LT), Kauną (LT) iki Lietuvos ir Lenkijos valstybių 

sienos (įskaitant jungtį Kaunas–Vilnius). Ilgainiui geležinkelio liniją galima pratęsti 

sujungiant Helsinkį ir Taliną tvirtąja jungtimi ir integruojant geležinkelį link Varšuvos ir 

toliau. 

Laukiamas pagrindinis „Rail Baltica“ globalaus projekto rezultatas yra europinės vėžės 

(1435 mm pločio) dvikelė beveik 900 km ilgio geležinkelio linija, skirta keleiviniams ir 

prekiniams traukiniams, ir tam reikalinga papildoma infrastruktūra (geležinkelio veikimui 

užtikrinti). Ji veiks kartu su TEN-T tinklu likusioje Europos dalyje ir kokybe galės konkuruoti 

su kitais regione vyraujančiais gabenimo būdais. Projekto grafiką ir įgyvendinimo etapus 

galima rasti šiame tinklalapyje: http://www.railbaltica.org/about-rail-baltica/project-

timeline/.   

http://www.railbaltica.org/about-rail-baltica/project-timeline/
http://www.railbaltica.org/about-rail-baltica/project-timeline/
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2.  PIRKIMO TIKSLAS 

2.1. Per taikomą pirkimo procedūrą Perkančioji organizacija perka konsultacines 

paslaugas, reikalingas studijai (toliau – Studija) parengti. Pagrindiniai Studijos 

tikslai: „Rail Baltica“ statybai Lietuvoje (toliau – Šalis) reikalingų mineralinių 

medžiagų kiekio apskaičiavimas; mineralinių medžiagų kokybės nustatymas; 

vietinių mineralinių medžiagų išteklių (mineralinių medžiagų telkinių) 

nustatymas ir medžiagų kokybės, kiekio, prieinamumo, apimties, logistikos 

apribojimų tiekiant jas „Rail Baltica“ statybai įvertinimas; natūralių medžiagų 

apdorojimo poreikis. Studijoje bus koncentruojamasi į galimų aktyvių ir pasyvių 

mineralinių telkinių ir kasyklų (daugiausia smėlio, žvyro, dolomito, klinčių ir t. t.) 

nustatymą Šalyje. Bus atlikta lyginamoji reikiamų statybinių medžiagų kiekių bei 

tikslių jų parametrų ir tokių mineralinių išteklių pasiekiamumo bei prieinamumo 

analizė. Studijoje bus tiriamas galimas gamtinių išteklių poreikis ir jų apdorojimo 

būtinybė. Studijoje bus analizuojamas šių gamtinių išteklių prieinamumas Šalyje, 

ypač greta statybos vietų. Be to, bus nustatomi perspektyvūs mineralinių 

medžiagų telkiniai, kuriuos reikia išanalizuoti imant mėginius ir atliekant 

laboratorinius bandymus, neįtrauktus į šios Studijos apimtį. 

2.2. Studijos apimtis: 

2.2.1. Sritis: Mineralinių medžiagų telkiniai (tiek eksploatuojami, tiek perspektyvūs) 

Šalyje.  

2.2.2. Studijoje bus aptariamos visos statybos, susijusios su „Rail Baltica“ geležinkelio 

linijos statybomis, pvz., privažiavimo keliai, technologiniai keliai šalia linijos, 

pervažos, tiltai, tuneliai, sankryžos, laikinos aikštelės ir kitos konstrukcijos, 

kurioms reikia mineralinių medžiagų. 

2.2.3. Pagrindinė tyrimų sritis: 60 km į abi puses nuo „Rail Baltica“ geležinkelio linijos. 

Bus tiriami visi mineralinių medžiagų telkiniai (įskaitant kasyklas, karjerus ir t. t.), 

nepriklausomai nuo jų eksploatavimo būsenos (veikiantis, uždarytas, 

neeksploatuojamas ir t. t.) ir nuosavybės sąlygų. Jei bus būtina ir (arba) 

ekonomiškai pagrįsta, reikės rasti sprendimų, kaip įsigyti medžiagų už šio 

atstumo ribų, ypač didesnės vertės mineralinių medžiagų – tuomet atstumas 

bus didinamas iki 130 km į abi puses nuo linijos. Jei bus būtina, reikės apsvarstyti 

esamų mineralinių medžiagų telkinių išplėtimą arba naujų atidarymą. 

2.2.4. Apimamos statybinės medžiagos: bazinis paviršius, pylimas, šlaitai ir kitos 

geležinkelio ir kelio atraminės konstrukcijos dalys, privažiavimo keliai, laikinos 

medžiagų laikymo aikštelės. 

2.3. Geležinkelio ir susijusių kelių statybai reikia didelio kiekio įvairių Šalyje 

prieinamų mineralinių išteklių – smėlio, žvyro ir dolomito. „Rail Baltica“ statybos 

laikotarpiu (pradžia planuojama 2019 m., trukmė – 6 metai) statybinių 

mineralinių medžiagų poreikis staiga padidės, pirmiausia tiriamosiose vietovėse. 

Daroma prielaida, kad statybinių mineralinių medžiagų poreikis bus didesnis 

pirmus trejus ar ketverius metus, kai bus statomos subkonstrukcijos, tiltai, 

viadukai ir įrengiamos kelių jungtys. Dolomitas ir žvyras bus naudojami 

pirmiausia technologiniams keliams ir kertantiesiems keliams tiesti. 

2.4. Pagrindinės Rangovo teikiamos paslaugos ir į Studiją įtraukiami rezultatai: 
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2.4.1. geležinkelio linijos ir kitų susijusių struktūrų analizė (preliminarus projektas) 

konsultuojantis su geležinkelio ir automobilių kelių projektuotojais, siekiant 

nustatyti, kokios medžiagos bus naudojamos bazinio paviršiaus, pylimo, šlaitų ir 

kitų geležinkelio ir kelio atraminių konstrukcijų statybai; 

2.4.2. tyrimų metodologijos parengimas mineralinių išteklių netoli geležinkelio linijos 

analizei išsamesnį tyrimą atliekant tik didesniuose ir perspektyvesniuose 

telkiniuose, užtikrinant ekonomiškai naudingiausią reikiamų mineralinių 

medžiagų tiekimą; 

2.4.3. duomenų apie esamas mineralines medžiagas gavimas iš valstybinių geologinių 

institucijų, atsakingų už aplinkosaugos leidimus, registrų ir archyvų. Rangovas 

turi atkreipti dėmesį, kad mineralinių medžiagų telkinių registruose informacija 

pateikiama vietine kalba, o kai kuri istorinė informacija gali būti pateikiama vien 

tik rusų kalba; 

2.4.4. apytikslis mineralinių medžiagų poreikio (tūrio) „Rail Baltica“ geležinkelio linijos 

ir susijusios infrastruktūros, pvz., privažiavimo kelių, technologinių keliams šalia 

linijos, pervažų, tiltų, tunelių, sankryžų ir t. t., statybai apskaičiavimas pagal 

kiekvieną medžiagų tipą (smėlis, žvyras, dolomitas ir t. t.). Daromos prielaidos 

bus pateiktos Perkančiajai organizacijai. „Rail Baltica“ linijai reikalingų medžiagų 

skaičiavimas didele dalimi priklauso nuo ilgio, geologinių sąlygų ir vietinio 

dirvožemio, pasirinktų techninių sprendimų; 

2.4.5. statybai reikalingų mineralinių medžiagų kokybės parametrų nustatymas; 

2.4.6. mineralinių išteklių prieinamumo visuose mineralinių medžiagų telkiniuose šalia 

„Rail Baltica“ linijos pirminėse tyrimo vietose (visų medžiagų) ir 130 km 

spinduliu (didesnės pridėtinės vertės medžiagų) nustatymas ir sužymėjimas; 

2.4.7. potencialiai „Rail Baltica“ tiekti tinkamų mineralinių medžiagų telkinių kokybės 

nurodymas. Naudotinų medžiagų kokybė turi atitikti galiojančius Šalies 

standartus ir reglamentus; 

2.4.8. transportavimo kelių ir atstumo iki labiausiai pagrįstos „Rail Baltica“ linijos 

statybos ir medžiagų sandėliavimo vietos apskaičiavimas ir įvertinimas; 

2.4.9. galimybių naudoti alternatyvias medžiagas – skaldą iš uolienų laužo, trupintų 

skalūnų ar skalūnų smėlio – tyrimas4; 

2.4.10. atviro formato teminių mineralinių medžiagų telkinių žemėlapių kompiliacija 

(įskaitant kartografinę informaciją ir *.shp duomenų failus), iliustruojanti 

Studijos tyrimų rezultatus (pvz., mineralinių išteklių pasiskirstymas pagal tipą, 

kiekį, kokybę, geografinis pasiskirstymas „Rail Baltica“ linijoje, galimi gabenimo 

koridoriai ir t. t.). Teminiai žemėlapiai turi apimti informaciją apie mineralinių 

medžiagų telkinių vietą ir plotą, eksploatavimo būklę, leidimų gavimo būklę, 

nuosavybę, mineralinių medžiagų kiekius pagal tipą, turimus sertifikatus, 

                                                             

4 Trupinti skalūnai ir skalūno smėlis – plieno lydymo proceso medžiagos (Švedija). Jas sudaro 

natūralūs mineralai, pvz., kvarcas ir kalcis, pasižymintys nedideliu tankiu, puikiomis trinties 

savybėmis, atsparumu deformacijai, gera izoliacija ir sukibimu. Pirmenybė teikiama silpnam ir 

nestabiliam dirvožemiui.  
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eksploatacijos projektus, trumpiausius (ir geriausius) maršrutus iki statybų 

vietos ir t. t.; 

2.4.11. perspektyvių mineralinių medžiagų telkinių (nepriklausomai nuo jų 

eksploatacijos būklės), apie kurių mineralinių medžiagų atsargas trūksta 

prieinamų duomenų (įskaitant kokybės parametrus), todėl reikia atlikti 

išsamesnius tyrimus ir laboratorinius bandymus, kurių ši Studija neapima, 

nustatymas. Tokio nustatymo rezultatas – sąrašas perspektyvių mineralinių 

medžiagų telkinių, kuriuos reikia išsamiau analizuoti, ir reikiamų tyrimų ir 

laboratorinių bandymų specifikacijos. 

2.5. Studijos rezultatus (toliau – Rezultatai) Konkurso dalyvis 5 (toliau – Rangovas) 

turi pateikti anglų kalba laikydamasis toliau nurodytų terminų: 

Nr. Rezultato pavadinimas Terminas 

1.  Pradinė ataskaita 
3 savaitės po sutarties pradžios 

datos 

2.  Tarpinė ataskaita 
10 savaičių po sutarties pradžios 

datos 

3.  Galutinė ataskaita 
14 savaičių po sutarties pradžios 

datos 

 

2.6. Paslaugų teikimo terminas yra 14 savaičių nuo pradžios datos. 

2.7. Rangovas suteikia Perkančiosios organizacijos ir kitų suinteresuotųjų šalių 

atstovams pakankamai laiko peržiūrėti pateiktus Rezultatus; peržiūrai ir 

ataskaitos rengimui reikia skirti bent 10 darbo dienų.  

2.8. Rangovas visus parengtus Rezultatus pateikia viešai prieinamu redaguojamu 

duomenų formatu (pvz., „MS Word“, „Excel“ ir t. t.), kurio peržiūrai, turinio 

duomenų redagavimui netaikoma licencija ar paslaugų mokesčiai, arba suteikia 

atitinkamą programinę įrangą. 

3.  INFORMACIJA APIE ŠALTINIUS  

3.1. Rangovas atsižvelgia į šį nebaigtinį dokumentų, studijų, projektų ir kitų 

dokumentų, būtinų paslaugoms teikti, sąrašą ir internetinius šaltinius: 

3.1.1. europinės vėžės geležinkelio linija Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybinė siena. 

Poveikio aplinkai vertinimas (www.publicity.lt); 

3.1.2. „Rail Baltic“ / „Rail Baltica“ geležinkelio linijos projektavimo gairių rengimas 

(studija šiuo metu rengiama); 

3.1.3. „Rail Baltic“ / „Rail Baltica“ atkarpos „Valstybinė Lenkijos ir Lietuvos siena–

Kaunas–RRT Palemonas“ modernizavimo tyrimas (studija šiuo metu rengiama); 

3.1.4. AECOM „Rail Baltica“ galimybių studija. Vilniaus atšakos koregavimas ir analizė 

(https://sumin.lrv.lt/uploads/sumin/documents/files/Veikla/Veiklos_sritys/Gele

                                                             

5 savo prasme „Konkurso dalyvis“ ir „Rangovas“ yra vienodos reikšmės apibrėžtys. 

http://www.publicity.lt/
https://sumin.lrv.lt/uploads/sumin/documents/files/Veikla/Veiklos_sritys/Gelezinkeliu_transportas/%E2%80%9ERail%20Baltica%E2%80%9C_projektas/AECOM_Vilnius_(1).pdf
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zinkeliu_transportas/%E2%80%9ERail%20Baltica%E2%80%9C_projektas/AECO

M_Vilnius_(1).pdf ); 

3.1.5. regiono valdžios investicijų ir plėtros planai; 

3.1.6. Lietuvos geologijos tarnybos tyrimas (https://www.lgt.lt/index.php?lang=en). 

3.2. Rangovas atsižvelgia į galiojančius ES ir nacionalinės teisės aktus, reikalavimus 

ir kitus reglamentus šiose srityse:  

- geležinkelių techninės charakteristikos;  

- kelių techninės charakteristikos; 

- ES ir, jei taikoma, vietiniai geležinkelių (įskaitant TSI) ir kelių 

projektavimo standartai; 

- mineralinių medžiagų išteklių kokybės reikalavimai; 

- dideliame gylyje esančių išteklių eksploatavimas; 

- kultūros paminklų apsauga; 

- poveikio aplinkai vertinimas;  

- specialių gamtos apsaugos teritorijų apsauga ir naudojimas; 

- aplinkos apsauga; 

- kita.  

https://sumin.lrv.lt/uploads/sumin/documents/files/Veikla/Veiklos_sritys/Gelezinkeliu_transportas/%E2%80%9ERail%20Baltica%E2%80%9C_projektas/AECOM_Vilnius_(1).pdf
https://sumin.lrv.lt/uploads/sumin/documents/files/Veikla/Veiklos_sritys/Gelezinkeliu_transportas/%E2%80%9ERail%20Baltica%E2%80%9C_projektas/AECOM_Vilnius_(1).pdf
https://www.lgt.lt/index.php?lang=en
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3.3. „Rail Baltica“ geležinkelio schema 

3.3.1. Ruožo Kaunas–LT ir LV valstybinė siena schema 

 

Šaltinis: Valstybinis specialiųjų planų dokumentų registras – http://www.tpdr.lt/  

http://www.tpdr.lt/
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3.3.2. Preliminari ruožo Kaunas–Vilnius schema 

 

Šaltinis: „AECOM „Rail Baltica“ galimybių studija, Vilniaus atšakos koregavimas 

ir analizė“, 2014 m. spalio mėn. 

 

3.3.3. Preliminari ruožo Kaunas–LT ir PL valstybinė siena schema bus parengta 

įgyvendinant studiją „Rail Baltic“ / „Rail Baltica“ atkarpos „Valstybinė Lenkijos ir 

Lietuvos siena–Kaunas–RRT Palemonas“ modernizavimo tyrimas“. 
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4.  PASLAUGŲ APRAŠYMAS  

4.1.  Rangovas parengia išsamią savo paslaugų teikimo rengiant Studiją programą 

(toliau – Darbo programa). Darbo programoje grafiškai pavaizduojami esminiai 

Studijos momentai ir Rezultatų terminai, kaip reikalaujama Techninėse 

specifikacijose. Darbo programa apima galimas Studijos rengimo rizikas ir 

rizikos mažinimo priemones, kad būtų galima išvengti rizikos ir užbaigti Studiją 

laiku. 

4.2. Rangovas kaip vieną iš Rezultatų parengia tyrimų metodiką, kurią turi patvirtinti 

Perkančioji organizacija. Šioje tyrimų metodikoje nurodomas aiškus ir išsamus 

visų į Studijos apimtį patenkančių mineralinių medžiagų išteklių tyrimo (iki tam 

tikro lygio) būdas. Rangovas tyrimų metodikoje pasiūlo tyrimo išsamumo lygį ir 

iki tam tikro lygio tiriamų mineralinių medžiagų telkinių skaičių.  

4.3. Mažiausia tyrimo metodikos apimtis: 

4.3.1. Tiriami visi į Studijos apimtį patenkantys mineralinių medžiagų telkiniai. Tyrimų 

išsamumo lygis nustatomas per Studijos rengimo procesą, remiantis bendru 

poreikiu ir vietoje prieinamomis mineralinėmis medžiagomis. 

4.3.2. Išsamiai tiriamų mineralinių medžiagų telkinių skaičius turi būti pakankamas, 

kad užtikrintų bendrą reikiamos kokybės mineralinių medžiagų tiekimą, kartu 

atsižvelgiant į ekonomiškai naudingiausią gabenimo maršrutą. 

4.4. Standartinės „Rail Baltica“ ir kitų susijusių konstrukcijų atkarpos aprašymas, 

nurodymas, kokios medžiagos bus naudojamos baziniam paviršiui, pylimui, 

šlaitams ir kitoms atraminėms geležinkelio konstrukcijoms, keliams ir 

susijusiems statiniams.  

4.5. Rangovas apskaičiuoja bent jau toliau nurodytas rizikas, galinčias turėti įtakos 

Studijos parengimui laiku, ir pasiūlo galimas rizikos mažinimo priemones: 

4.5.1. mineralinių medžiagų telkiniuose esančios apsauginės zonos ir kiti apribojimai, 

apsunkinantys ar neleidžiantys kasti mineralinių medžiagų; 

4.5.2. nacionaliniai ar ES teisiniai reikalavimai, susiję su mineralinių medžiagų išteklių 

tyrimu, analize, eksploatavimu; 

4.5.3. konkrečiam mineralinių medžiagų telkiniui taikomi iškasimo apribojimai; 

4.5.4. nacionalinės teisės aktų reikalavimai dėl ateityje eksploatuotinų (ar šiuo metu 

eksploatuojamų) mineralinių medžiagų telkinių poveikio aplinkai vertinimo. 

4.6. Rangovas nustato ir išanalizuoja galimas rizikas (riboti medžiagų ištekliai, 

apimties apribojimai, kiti apribojimai ir t. t.), galinčias nulemti mineralinių 

medžiagų tiekimą „Rail Baltica“ statybai, ir pasiūlo rizikos mažinimo priemones.  

4.7. Rangovas apskaičiuoja apytikslį kiekvienų metų mineralinių medžiagų (smėlio, 

žvyro, dolomito ir t. t.) poreikį (kiekį) „Rail Baltica“ ir susijusios infrastruktūros 

statybai 2019–2026 m. laikotarpiu.  

4.8. Informacija apie mineralines medžiagas skirstoma į mažiausiai šias kategorijas: 

tipas, kokybė, vietovė, naudojimas geležinkelio ar kelių statybai, tiltams, 

baziniam paviršiui, pylimui, balastui, kitai konstrukcijai. Į informaciją apie 

mineralinių medžiagų telkinius įtraukiami bent jau šie duomenys: 
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4.8.1. informacija iš mineralinių išteklių telkinių registro; 

4.8.2. pagrindinė geologinė informacija iš geologinių tyrimų ataskaitos; 

4.8.3. pagrindiniai duomenys iš valstybės išleistų norminių aktų (licencijų, leidimų, 

pasų ir t. t.);  

4.8.4. mineralinių išteklių telkinių eksploatavimo informacija (eksploatuoti, 

neeksploatuoti su likusiu mineralinių išteklių kiekiu); 

4.8.5. mineralinių išteklių kiekiai (kiekvienos kategorijos), patvirtinti atitinkamos 

valstybinės institucijos; 

4.8.6. mineralinių medžiagų išteklių nuosavybės ir naudotojų informacija, įskaitant 

kontaktinius duomenis, gamybos pajėgumą ir t. t.; 

4.8.7. mineralinių medžiagų savybės;  

4.8.8. patvirtinti esami mineralinių medžiagų kasimo kiekviename telkinyje projektai; 

4.8.9. kasybos apribojimai (atstumas iki „Natura 2000“ teritorijos, apsaugos zonų ir 

t. t., galimi gruntinio vandens lygio pakitimai); 

4.8.10. visa kita informacija, kurios gali reikėti Studijos tikslui. 

4.9. Rangovas pateikia mineralinių išteklių telkinių potencialiuose karjeruose, 

kuriuos būtų galima naudoti pradedant „Rail Baltica“ darbus, savybių vertinimą. 

Turi būti reikalaujama prieinamos mineralinių išteklių kokybės informacijos 

(laboratorijos protokolų, geologinių tyrimų ataskaitų duomenų ir t. t.). 

Naudojamų mineralinių išteklių kokybė turi atitikti „Rail Baltica“ konstrukcijų 

projekto ir statybų reikalavimus bei standartus. Techninėse specifikacijose 

pateikiamos medžiagų kokybės reikalavimų rekomendacijos remiantis 

galiojančiais reglamentavimo dokumentais ir ankstesne praktika. 

4.10. Rangovas turi išanalizuoti savybių deklaracijas ir pateikti įvertinimą ir išvadas, 

kuris produktas būtų tinkamas naudoti „Rail Baltica“ geležinkelio linijos 

statyboje kaip statybinė medžiaga. Vertinimo rezultatuose Rangovas turi 

nurodyti, kuriam pylimo konstrukcijos sluoksniui mineraliniai ištekliai tinka. 

4.11. Bendros lentelės sukūrimas remiantis visų mineralinių medžiagų telkinių 

duomenimis, nurodant esamus tinkamos kokybės mineralinių išteklių kiekius, 

kuriuos būtų galima panaudoti įvairiuose pylimo konstrukcijos sluoksniuose, 

įvertinant, ar buferinėse zonose esantys mineralinių medžiagų telkiniai ir 

alternatyvūs mineralinių medžiagų telkiniai už buferinės zonos ribų gali 

užtikrinti reikiamus medžiagų kiekius ir kokybę. 

4.12. Skaitinio esamo mineralinių išteklių, atitinkančių kokybės reikalavimus, atsargų 

balanso vertinimo pateikimas remiantis dokumentais, išduotais pagal 

nacionalinius reikalavimus (leidimas eksploatuoti požeminius išteklius, 

mineralinių išteklių telkinio pasas, kasybos apribojimas, mineralinių išteklių 

kasybos projektas). 

4.13. Rangovas įvertina (išsamiai aprašydamas reikiamas valstybines procedūras), ar 

apsimoka atidaryti naujus karjerus mineralinėms medžiagoms eksploatuoti ir 

tiekti į statybas. 
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4.14. Visų gamtinių apribojimų (pvz., upių, nedidelių tiltų, sezoninių apribojimų, 

taikomų keliams, ir t. t.), trukdančių pasiekti mineralinių medžiagų išteklius ir 

galinčių riboti mineralinių medžiagų logistiką, nustatymas ir įvertinimas. 

4.15.  Rangovas turi pridėti informaciją apie galimus apribojimus (apsaugos zonas, 

poveikio aplinkai vertinimo būtinybę „Natura 2000“ teritorijoje, gruntinio 

vandens lygio pasikeitimus, gyventojų skundus ir t. t.). 

4.16. Rekomenduojamos galimos vietos medžiagoms laikinai sandėliuoti. 

4.17. Pateikiamas turinys 

Nr. Rezultato 

pavadinimas 

Bendroji6 pateikiamų rezultatų aprėptis 

4.17.1.  Pradinė 

ataskaita 

1. Išsami Studijos darbo programa 

2. Tyrimo metodika  

3. Preliminari su Studija susijusių informacijos šaltinių (t. y. 

galiojančių norminių aktų ir reglamentų, projektų, studijų, 

PAV ataskaitų, erdvinių planų, teritorijų planavimo 

dokumentų ir t. t.) analizė 

4. Studijos įgyvendinimo rizikų nustatymas ir analizė 

5. Preliminari galutinės ataskaitos struktūra ir duomenų 

pateikimo struktūra bei formatas, preliminarus teminių 

žemėlapių sąrašas ir turinys 

6. Objekto savininko ir operatoriaus tyrimų apklausa 

4.17.2.  Tarpinė 

ataskaita 

1. Mineralinių medžiagų poreikio apskaičiavimas pagal tipus 

2. Mineralinių medžiagų kokybės reikalavimai 

3. Medžiagų išteklių geoduomenų bazės pradinis variantas 

4. Preliminarūs objekto savininko ir operatoriaus tyrimų 

apklausos rezultatai 

5. Preliminarus sąrašas su išsamia (atskaitine) informacija 

apie ekonomiškai naudingiausių mineralinių medžiagų 

telkinius 

6. Mineralinių išteklių atsargų balansas ir kokybė pagal 

tyrimų rezultatus (smėlis, žvyras, dolomitas ir t. t.) 

7. Preliminari mineralinių medžiagų apdorojimo analizė, 

įskaitant galimas apdorojimo vietas 

8. Reikiamų papildomų mineralinių išteklių tyrimų ir galimų 

mineralinių medžiagų išteklių žvalgymo analizė 

9. Preliminaraus perspektyvių mineralinių medžiagų telkinių, 

kuriuos reikia išsamiau išanalizuoti (atskiroje studijoje) 

imant mėginius ir atliekant laboratorinius bandymus, 

sąrašo sudarymas 

                                                             

6 Nurodoma mažiausia būtinoji atitinkamų rezultatų aprėptis. Rengiant Studiją konkrečių rezultatų 

aprėptis gali apimti ir dalį kitų rezultatų, priklausomai nuo aplinkybių. 
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10. Tolesnių perspektyvių mineralinių medžiagų telkinių 

analizių (mėginių ėmimo ir tikrinimo laboratorijoje 

vėlesnėje studijoje) apimties nustatymas7 

4.17.3.  Galutinė 

ataskaita 

1. Pradinės informacijos analizė 

2. Mineralinių medžiagų poreikio geležinkelio atkarpai ir 

statybos metams apskaičiavimas 

3. Išsami informacija apie mineralinių medžiagų telkinius 

(galutinė geoduomenų bazė) 

4. Mineralinių medžiagų apdorojimo, įskaitant galimas 

apdorojimo vietas, analizė 

5. Ištirtų mineralinių medžiagų telkinių naudojimo 

apribojimai ir reikalavimai 

6. Logistikos struktūros tyrimas 

7. Rekomendacijos dėl projektavimo etapų 

8. Gabenimo atstumai ir maršrutai (geriausias ir antras 

geriausias) iki „Rail Baltica“ geležinkelio linijos (įskaitant 

naujo kelio ar laikinojo geležinkelio statybą) 

9. Mineralinių medžiagų tiekimui taikomi PAV ir SAV 

reikalavimai 

10. Galimų laikino mineralinių medžiagų sandėliavimo vietų 

nustatymas 

11. Teminių žemėlapių kompiliavimas siekiant 

pademonstruoti studijos išvadas 

12. Mineralinių medžiagų tiekimo rizikų analizė, 

koncentruojantis į medžiagų prieinamumą, techninius ir 

aplinkosaugos apribojimus 

13. Preliminarus metinis mineralinių medžiagų išteklių 

poreikis „Rail Baltica“ statybų laikotarpiu 

14. Rekomendacijos (pvz., priemonės, kurių reikia imtis 

kituose „Rail Baltica“ projekto įgyvendinimo etapuose 

siekiant užtikrinti mineralinių medžiagų tiekimą laiku, 

kokybiškai ir neviršijant kainos) 

15. Visi kiti Rezultatai (čia nenurodyti), kurių reikalaujama 

Techninėse specifikacijose 

5.  RANGOVO ĮSIPAREIGOJIMAI 

5.1. Siekiant užtikrinti paslaugų teikimą, Rangovas yra atsakingas už savo paslaugų 

rezultatus jų teikimo metu ir po suteikimo. Visas papildomas išlaidas, 

atsirandančias dėl nepriimtinų rezultatų taisymo, prisiima Rangovas. Kiek tai 

pagrįsta, Perkančioji organizacija pasilieka teisę reikalauti iš Rangovo pataisyti 

jo suteiktų paslaugų rezultatus nepriklausomai nuo to, ar to reikia paslaugų 

teikimo metu, ar šiam terminui pasibaigus. 

                                                             

7 Šiame punkte minimą turinį Rangovas pateikia ne vėliau nei 3 savaitės iki Tarpinės ataskaitos 

termino pabaigos.  
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5.2. Jei Perkančioji organizacija įrodo (bet kuriuo pirkimo proceso ar paslaugų 

teikimo įgyvendinant Sutartį metu), jog pateikta informacija apie Konkurso 

dalyvio išsilavinimą ar patirtį yra klaidinga, Konkurso dalyvis pašalinamas iš 

pirkimo proceso arba nutraukiama su juo sudaryta paslaugų teikimo sutartis 

(priklausomai nuo situacijos). 

5.3. Rangovas užtikrina, kad skirs sėkmingai paslaugoms teikti būtinas pastangas, 

priemones, išteklius ir darbuotojus. 

5.4. Rangovas užtikrina, kad paslaugų sutartyje nurodyti ekspertai būtų pasiekiami 

visą paslaugų teikimo laikotarpį. 

5.5. Rangovas privalo turėti įrašus ir kitus dokumentus (originalius dokumentus), 

įrodančius, kad Sutartis vykdoma tinkamai ir išlaidos patirtos pagrįstai. Visa tai 

turi būti pateikiama peržiūrėti Perkančiajai organizacijai, jei ji pareikalauja. 

5.6. Rangovas pats pasirūpina paslaugoms teikti reikalinga biuro įranga, asmeniniais 

kompiuteriais ir kitomis atitinkamos veiklos priemonėmis bei saugumo 

standartais. 

5.7. Rangovas užtikrina, kad jo komandos nariai (ekspertai ir t. t.), dalyvaujantys 

teikiant paslaugas, gautų reikiamą pagalbą ir būtų tinkamai aprūpinti. Rangovas 

užtikrina pakankamus administracinius, sekretoriavimo ir vertimo išteklius, kad 

jo komandos nariai galėtų koncentruotis į pagrindines savo pareigas. Rangovas 

taip pat privalo pervesti pinigus, kurių reikia veiklai vykdyti pagal Sutartį, ir 

užtikrinti, kad jo darbuotojai reguliariai ir laiku gautų užmokestį. Turi būti 

įtrauktos paslaugų teikimo sutarties administravimo ir biuro veiklos, įskaitant 

telekomunikacijos paslaugas, išlaidos. 

5.8. Rangovas privalo pasirūpinti oficialiu projekto intervencijų koordinavimu, 

sprendimų priėmimu ir sukurti adekvačią vidinę valdymo struktūrą. Mažiausiai 

kartą per mėnesį organizuojami susirinkimai su Perkančiąja organizacija dėl 

projekto eigos. Jei reikia, galima rengti kontaktinius ir kassavaitinius 

susirinkimus tiek Rangovo, tiek Perkančiosios organizacijos iniciatyva. 

6.  PASLAUGŲ TEIKIMAS  

6.1. Rangovas privalo vykdyti Sutartį laikydamasis visų jos sąlygų ir visų teisinių 

įsipareigojimų pagal galiojančius ES, tarptautinės ir nacionalinės teisės aktus, 

nustatytų terminų ir aukščiausių profesinių, etinių ir darbo standartų. 

6.2. Rangovas atlieka užduotis, rengia ir teikia visus dokumentus, ataskaitas, 

susirinkimų protokolus ir visą kitą informaciją, kurios reikia paslaugoms teikti.  

6.3. Teikdamas Paslaugas Rangovas ankstyvoje stadijoje nustato galimas rizikas ir 

siūlo rizikos mažinimo priemones, kad paslaugos būtų sėkmingai suteiktos laiku. 

6.4. Perkančioji organizacija pasilieka teisę reikalauti iš Rangovo skubiai pateikti 

tarpinius paslaugų rezultatus (Rezultatus), kad galėtų stebėti paslaugų sutarties 

eigą. Rangovas skubiai pateikia informaciją, nurodo proceso pažangą ir pateikia 

jos įrodymus, pvz., tarpinius dokumentus, ataskaitas ir t. t. Šis patvirtinimas 

nereiškia jokių papildomų užduočių atlikimo (ataskaitų ir t. t.), tai tėra paslaugų 

vykdymo sutarties eigos įrodymas. Jei tai nepadaroma skubiai arba jei 
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pateikiama informacija, Perkančiajai organizacijai akivaizdžiai rodanti, jog 

paslaugų sutartis nebus užbaigta nurodytu laiku, Perkančioji organizacija 

pasilieka teisę pradėti Sutarties pažeidimo procedūras. 

6.5. Rangovas paslaugas teikia anglų kalba. Rezultatai, įskaitant visą informaciją, 

rengiami visiškai suprantamai ir suvokiamai, pateikiant tikslią ir išsamią atliekant 

analizę ir teikiant paslaugas naudotų šaltinių informaciją (pradinę informaciją, 

įrodymus ir t. t.). Rezultatai apima išsamų naudotų metodų, nulėmusių Rangovo 

pasiūlytus sprendimus, paaiškinimą. 

6.6. Perkančioji organizacija neturi jokio poveikio Rangovo pateiktiems rezultatams 

(ataskaitoms, santraukai, patarimams, sprendimams ir t. t.). Tačiau Rangovas 

atsižvelgia į pagrįstas Perkančiosios organizacijos pastabas dėl naudojamos 

pradinės informacijos bei Rangovo naudojamų analizės metodų teikiant 

paslaugų rezultatus. Tokių pastabų įgyvendinimas būtinas siekiant, kad 

Perkančioji organizacija patvirtintų paslaugas. 

6.7. Rangovas gerai supranta ir žino vietinius Šalies įstatymus, susijusius su gamtinių 

išteklių naudojimu, aplinkos apsaugos reikalavimais ir t. t. 

7.  RANGOVO KOMANDA 

7.1. Rangovas savo komandai pasiūlo pagal Techninių specifikacijų sąlygas 

optimalią struktūrą, o kur įmanoma, siūlo pagrindinę komandą, kurios nariai 

atlieka įvairius funkcinius vaidmenis. 
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7.2. Paslaugų teikimo tikslu Rangovas užtikrina, kad komandą sudarytų toliau 

nurodyti pagrindiniai ekspertai, atitinkantys minimalius kvalifikacinius 

reikalavimus: 

Nr. Pareigos 

7.2.1.  Projekto vadovas8 

7.2.2.  Aplinkosaugos specialistas 

7.2.3.  Statybos ekspertas (geležinkelių ar kelių ir tiltų) 

7.2.4.  Geologijos ekspertas 

7.3. Rangovas užtikrina papildomų ekspertų, asistentų (kitų darbuotojų) 

prieinamumą ir minimalaus pagrindinių ekspertų skaičiaus prieinamumą, jei to 

prireiktų teikiant paslaugas. 

7.4. Ekspertai asmeniškai dalyvauja Studijos eigoje ir rezultatų pateikimo 

susirinkimuose. 

7.5. Tik išskirtiniais atvejais Sutartyje nurodytus pagrindinius ekspertus (ekspertus, 

asistentus ir t. t.) galima pakeisti pasirašant Sutarties pataisymo priedą. 

7.6. Pagrindinio eksperto kvalifikacija turi būti ne prastesnė nei to, kuris yra 

pakeičiamas. 

7.7. Perkančioji organizacija pasilieka teisę reikalauti iš Rangovo pakeisti pagrindinį 

ekspertą dėl bet kurios iš toliau nurodytų priežasčių: 

7.7.1. pakartotinis nerūpestingas pareigų atlikimas; 

7.7.2. nekompetencija ar aplaidumas; 

7.7.3. Sutartyje nurodytų įsipareigojimų ar pareigų nevykdymas;  

7.7.4. prastos anglų kalbos žinios (nepatenkinami anglų kalbos kalbėjimo, rašymo 

įgūdžiai); 

7.7.5. darbo santykių su Rangovu nutraukimas. 

7.8. Jei Rangovas nepasiūlo kito tokios pat ar geresnės kvalifikacijos pagrindinio 

eksperto, tai gali lemti Sutarties nutraukimą. 

                                                             

8 Projektų vadovo pareigas galima derinti su kitomis pareigomis, jei atitinkami abiejų pareigų 

kvalifikacijos reikalavimai. 
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4 PRIEDAS. ASMENYS, KURIŲ PAJĖGUMAIS REM IASI KONKURSO 

DALYVIS 

Nr. Pavadinimas / vardas ir pavardė Gebėjimų aprašymas 

1   

2   

n + 

1 

  

 

 

______________________________ 

Data: [pasirašymo data] 

Vardas, pavardė: [Konkurso dalyvio atstovo vardas, pavardė] 

Pareigos: [Konkurso dalyvio atstovo pareigos] 
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5 PRIEDAS. SUBRANGOVAI 

Nr. Subrangovo pavadinimas Subrangovui perleidžiami darbai 

Subrangovui 

perleidžiamo darbo 

aprašymas 

Suma, EUR 

(be PVM) 

% nuo 

pasiūlytos 

kainos 

I Visa subrangovui 

perduotų darbų suma ne 

mažesnė nei 10 % 

siūlomos Sutarties kainos 

   

1     

2     

n + 

1 

    

     

Iš viso:   

II Visa subrangovui 

perduotų darbų suma 

mažesnė nei 10 % 

siūlomos Sutarties kainos 

   

1     

2     

n + 

1 

    

     

Iš viso:   

Iš viso (I + II)   

 

 

______________________________ 

Data: [pasirašymo data] 

Vardas, pavardė: [Konkurso dalyvio atstovo vardas, pavardė] 

Pareigos: [Konkurso dalyvio atstovo pareigos] 

 

 



 

6 PRIEDAS. KONKURSO DALYVIO PATIRTIS 

 

Nr. Paslaugų, apibrėžiančių 

reikalaujamą patirtį, aprašymas 

Paslaugų atlikimo 

pabaigos data 

Sutarties suma 

(tūkst. EUR*, be 

PVM) 

Perkančioji 

organizacija  

Kontaktinė informacija 

rekomendacijoms 

1      

2      

n + 

1 

     

      

 

 

______________________________ 

Data: [pasirašymo data] 

Vardas, pavardė: [Konkurso dalyvio atstovo vardas, pavardė] 

Pareigos: [Konkurso dalyvio atstovo pareigos] 

 

* Jei Sutarties vertė nurodyta ne eurais, šiame pasiūlyme ji turi būti perskaičiuojama eurais pagal Europos Centrinio Banko valiutos keitimo kursą šio 

dokumento pasirašymo dieną.  
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7 PRIEDAS. PAGRINDINIO EKSPERTO PATIRTIS  

Nr. ___________________________________________  _______________________ 

Eksperto vaidmuo komandoje, vardas ir pavardė 

1 Išsilavinimas 

(mokslo įstaiga) 

Studijų laikotarpis  

(metai ir mėnuo–metai ir mėnuo) 

Įgytas (-i) laipsnis (-iai) 

1.1    

…    

 Profesinė patirtis  

2 Darbuotojas, 

projektas, perkančioji 

organizacija 

Įsidarbinimo arba 

dalyvavimo projekte 

laikotarpis (metai ir 

mėnuo–metai ir mėnuo) 

Pareigų aprašymas pagal Sutartį  Projekto aprašymas (įgyvendinimo 

laikotarpis, apimtis, projekto vertė*, 

bendrosios tenkančios išlaidos*, 

finansavimo šaltinis ir t. t.) 

Kontaktinė informacija rekomendacijoms 

2.1     

2.2     

n + 

1 

    

     

 

Anglų kalbos įgūdžiai9 (privaloma tik projekto vadovo pareigoms) 

Suvokimas Kalbėjimas 
Rašymas 

Klausymas Skaitymas Pokalbis Monologas 

Įveskite lygį Įveskite lygį Įveskite lygį Įveskite lygį Įveskite lygį 

Lygiai: A1/A2 – pradedantis vartotojas; B1/B2 – savarankiškas vartotojas; C1/C2 – įgudęs vartotojas. 

Patvirtinu, kad sutinku teikti savo kandidatūrą atvirame konkurse „Mineralinių medžiagų tiekimo „Rail Baltica“ projektui Lietuvoje studija“, Nr. RBR 2017/17. 

Patvirtinu, kad Konkurso dalyviui [Konkurso dalyvio arba partnerystės pavadinimas] laimėjus konkursą ir sudarius Sutartį dalyvausiu tos Sutarties vykdymo 

procese. 

                                                             

9 Kalbos mokėjimo lygis nustatomas pagal Bendrą Europos kalbų mokėjimo orientacinę sistemą (žr. http://europass.cedefop.europa.eu/resources/european-language-

levels-cefr) 

http://europass.cedefop.europa.eu/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/resources/european-language-levels-cefr
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______________________________ 

Data: [pasirašymo data] 

Vardas, pavardė: [eksperto vardas, pavardė] 



 

8 PRIEDAS. SUTARTIES PAVYZDYS 

 

PASLAUGŲ SUTARTIS  

 

 

Ryga [●]    Sutarties registracijos numeris  

EITP10 sutartis Nr. INEA/CEF/TRAN/M2017/[●] C[●] 

 

Šalys 

(1) „RB Rail AS“, Latvijos prekybos registre registruota uždaroji akcinė bendrovė, 

registracijos Nr. 40103845025, buveinės adresas: K. Valdemāra iela 8-7, LV 1010 Ryga, 

Latvija (toliau – Klientas), atstovaujama Valdybos tarybos pirmininkės Baibos Andos 

Rubesos, Valdybos tarybos nario ______________, Valdybos tarybos nario ______________, 

Valdybos tarybos nario ______________ ir Valdybos tarybos nario ______________, veikiančių 

pagal įmonės įstatus – viena šalis,  

ir  

(2) [●], vieningas registracijos Nr. [●], buveinės adresas: [●] (toliau – Rangovas), 

atstovaujama Valdybos tarybos nario [●], veikiančio pagal įmonės įstatus – kita šalis, 

ir 

(3) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, registracijos Nr. ________________, 

buveinės adresas: Gedimino pr. 17, 01505 Vilnius, Lietuva (toliu – Naudos gavėjas), 

kuriai Sutarties dėl „Rail Baltic“ / „Rail Baltica“ plano sudarymo, įsigaliojusios 2016 m. 

rugsėjo 30 d. (toliau – ACS), 3.2.2.e ir 3.3.1 punktų pagrindu atstovauja Klientas. 

Klientas, Rangovas ir Naudos gavėjas toliau dokumente kartu vadinami Šalimis, o 

kiekvienas atskirai – Šalimi. 

 

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD 

(A) Klientas veikia kaip Naudos gavėjo centrinė perkančioji organizacija; 

(B) pagal ACS 3.2.2.e ir 3.3.1 punktus, pasirašant minėtą sutartį, Naudos gavėjas 

neatšaukiamai įgaliojo Klientą sudaryti sutartis su sąlyga, kad kaina neviršija atitinkamai 

veiklai patvirtinto biudžeto; 

(C) [●] d. raštu Naudos gavėjas patvirtino [●] biudžeto paskyrimą; 

(D) Klientas suorganizavo atvirą konkursą „Mineralinių medžiagų tiekimo „Rail Baltica“ 

projektui Lietuvoje studija“ (identifikacijosNr. RBR 2017/17) (toliau – Pirkimas), kurio 

                                                             

10 Finansavimo sutartis pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę („Connecting Europe Facility“ (CEF)) – 

Transporto sektoriaus sutartis Nr. INEA/CEF/TRAN/M2017/____  
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metu Rangovo Pirkimo pasiūlymas (toliau – Rangovo pasiūlymas) buvo atrinktas ir 

paskelbtas laimėjusiu; 

(E) ši sutartis bendrai finansuojama iš Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP), 

Veiksmų plano Nr. [●]; 

Šalys sudaro šią sutartį (toliau – Sutartis) tokiais terminais ir sąlygomis: 

1.  SUTARTIES OBJEKTAS 

1.1. Pirkimo dokumentuose aprašytos veiklos, įskaitant Rangovo pasiūlyme nurodytas 

veiklas, sudaro pagal šią Sutartį teikiamų paslaugų turinį (toliau – Paslaugos). 

1.2. Suteiktų Paslaugų rezultatas – „Rail Baltica“ statybai Lietuvoje reikalingų mineralinių 

medžiagų tiekimo studija, apimanti šiuos tikslus: „Rail Baltica“ statybai Lietuvoje 

reikalingų mineralinių medžiagų kiekio apskaičiavimas; mineralinių medžiagų kokybės 

nustatymas; vietinių mineralinių medžiagų išteklių (mineralinių medžiagų telkinių) 

nustatymas ir medžiagų kokybės, kiekio, prieinamumo, apimties, logistikos apribojimų 

įvertinimas jas tiekiant „Rail Baltica“ statybai; natūralių medžiagų apdorojimo poreikis, 

įvairių medžiagų tiekimo galimybių įvertinimas ir t. t.  

1.3. Visi Paslaugų vykdymo metu pasiekti rezultatai ir teiktini dokumentai aprašyti Pirkimo 

reglamento 3 priede „Techninės specifikacijos“ ir Klientui turi būti pateikti anglų kalba.  

1.4. Sutartyje yra šie priedai, laikomi neatsiejama Sutarties dalimi: 

1.4.1. Pirkimo reglamentas (A priedas); 

1.4.2. Rangovo pasiūlymas (B priedas); 

1.4.3. Rangovo deklaracija (C priedas). 

1.5. Neatitikimų tarp Sutarties teksto ir kitų Sutarties dokumentų atveju nustatoma tokia 

pirmumo tvarka: 

(a) Sutartis; 

(b) Rangovo pasiūlymas; 

(c) Pirkimo reglamentas. 

2.  SUTARTIES KAINA IR MOKĖJIMAI  

2.1. Naudos gavėjas įsipareigoja mokėti Rangovui už suteiktas Paslaugas Sutartyje nurodytą 

kainą Sutartyje nustatyta tvarka.  

2.2. Sutarties kaina yra [●] EUR, be PVM (toliau – Sutarties kaina). PVM pridedamas prie 

Sutarties kainos. 

2.3. Į Sutarties kainą turi būti įtraukti visi mokesčiai, įmokos ir mokėjimai bei visos su 

konkretaus darbo įgyvendinimu susijusios išlaidos, kurias galima pagrįstai numatyti, 

išskyrus PVM. Sutarties kaina yra fiksuota Sutarties įvykdymo laikotarpiui, ji 

neperskaičiuojama, išskyrus Sutartyje nurodytus atvejus.  
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2.4. Sutarties kainą galima keisti tik šioje Sutartyje nurodytomis aplinkybėmis, tokie 

pakeitimai galioja tik Šalims dėl jų susitarus raštu. 

2.5. Sutarties kainos mokėjimas už Paslaugas suskirstytas laikantis šios Sutarties 2.7 punkto. 

Sutarties kaina mokama, kai užbaigiamas konkretus etapas, perduodami atitinkami 

rezultatai (toliau – Rezultatai), kaip numatyta Pirkimo reglamento (A priedas) 3 priede 

„Techninės specifikacijos“, ir rezultatus patvirtina Klientas ir Rangovas pasirašydami 

Priėmimo aktą. 

2.6. Sutarties kaina už Paslaugas ar jų dalį, kurios neatitinka Sutarties sąlygų arba turi 

trūkumų, kol neatitikimai ar trūkumai nėra pašalinami ir Klientas nepriima atliktų 

Paslaugų pasirašydamas Priėmimo aktą, nemokama. 

2.7. Naudos gavėjas Rangovo sąskaitas faktūras apmoka eurais atlikdamas bankinį 

pavedimą į šią banko sąskaitą:  

Gavėjas: [●] 

Bankas: [●] 

SWIFT kodas: [●]  

IBAN: [●],  

2.8. per 30 (trisdešimt) dienų nuo tada, kai Naudos gavėjas gauna Rangovo sąskaitą faktūrą, 

išrašytą patvirtinto Priėmimo akto už toliau nurodytus rezultatus pagrindu: 

(a) Pateikus tarpinę ataskaitą sumokama 30 % Sutarties kainos: [●] EUR, be PVM. 

(b) Pateikus galutinę ataskaitą sumokama 70 % Sutarties kainos: [●] EUR, be PVM. 

2.9. Kiekviena šalis apmoka savo patirtus su bet kokių apmokėjimų atlikimu susijusius banko 

mokesčius ir išlaidas. 

2.10. Rangovo sąskaitose turi būti nurodyta ši Naudos gavėjo ir Rangovo informacija: 

Naudos gavėjas [●] 

Registracijos Nr. [●] 

PVM mokėtojo 

kodas 
[●] 

Adresas [●] 

Banko pavadinimas [●] 

Banko kodas [●] 

Banko sąskaitos Nr. [●] 

Paskirtis: Už suteiktas paslaugas pagal Paslaugų teikimo Sutartį 

Nr. [●] (EITP11 sutartis Nr. INEA/CEF/TRAN/M2017/[●] 

Veiklos Nr. C[●]) 

                                                             

11 Finansavimo sutartis pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę („Connecting Europe Facility“ (CEF)) – 

Transporto sektoriaus sutartis Nr. INEA/CEF/TRAN/M2017/____  
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2.11. Rangovas sąskaitą faktūrą Klientui turi siųsti elektroniniu paštu invoices@railbaltica.org. 

Klientas turi patikrinti sąskaitą faktūrą ir nurodyti, ar joje yra visi reikiami rekvizitai. Jei jie 

yra, Klientas per 5 (penkias) darbo dienas persiųs Rangovo sąskaitą faktūrą Naudos 

gavėjui.  

2.12. Mokėjimo data – tai data, nurodyta Naudos gavėjo mokėjimo pavedime. 

2.13. Visi mokėjimai pagal Rangovo sąskaitas faktūras atliekami pervedant pinigus į Rangovo 

banko sąskaitą, nurodytą 2.7 punkte ir sąskaitoje faktūroje. Banko informaciją Rangovas 

gali keisti tik oficialiu raštu, kurį pasirašo įgaliotasis atstovas.  

2.14. Jei iki Sutarties kainos dalies mokėjimo Klientas ar Naudos gavėjas Rangovui pateikia 

sutartinės nuobaudos ar žalos atlyginimo reikalavimą, Naudos gavėjas turi teisę 

atitinkamą sumą išskaičiuoti iš mokėtinos Sutarties kainos pateikdamas atitinkamą 

pagrįstą raštišką arba, jei komunikacija vyksta el. paštu – formatu, kurį galima atgaminti 

raštu, išskaitymo pranešimą; t. y. Klientas ir Naudos gavėjas turi teisę išskaityti sutartinės 

nuobaudos ar nuostolių atlyginimo reikalavimą iš Rangovui mokėtinų sąskaitų sumų. 

Pranešimas pateikiamas tuo pačiu metu, kai atliekamas mokėjimas, arba nedelsiant po 

mokėjimo atlikimo, o jei suma, kurią Rangovas skolingas, viršija mokėtiną sumą – 

vėliausiai tą dieną, kai būtų reikėję tokią sumą sumokėti. 

3.  ŠALIŲ TEISĖS IR PARE IGOS 

3.1. Rangovo teisės ir pareigos  

3.1.1. Rangovas turi teisę konsultuotis su Kliento kontaktiniu asmeniu su Paslaugomis 

susijusiais klausimais. 

3.1.2. Rangovas gali naudoti viešai prieinamus ir patikimus informacijos šaltinius. 

3.1.3. Rangovas įsipareigoja sąžiningai, kruopščiai, laiku, tinkamai ir gerai teikti Paslaugas ir 

ruošti Rezultatus pagal Pirkimo reglamento 3 priede „Techninės specifikacijos“ (A 

priedas) nurodytą tvarkaraštį. Rangovas įsipareigoja rengdamas Rezultatus dėti visas 

pastangas, naudoti savo įgūdžius ir patirtį, skirti kokybiškus ir tinkamus darbuotojus 

Paslaugoms teikti. Rangovas sutinka savo įsipareigojimams atlikti skirti tiek laiko, kiek 

tam jo pagrįstai reikia. 

3.1.4. Rangovas, atlikęs Paslaugas pagal šios Sutarties nuostatas, turi teisę gauti Sutarties 

kainos ar jos dalies apmokėjimą. 

3.1.5. Rangovas įsipareigoja atlikti Paslaugas pagal Sutartį, jos priedus ir galiojančius 

įstatymus.  

3.1.6. Rangovas patikrins ir neįsigis prekių ar paslaugų iš subrangovų, atitinkančių bet kurį iš 

toliau nurodytų kriterijų: 

(i) Subrangovas arba asmuo, kuris yra subrangovo valdybos arba priežiūros tarybos 

narys arba įgaliotas asmuo, arba asmuo, turintis teisę atstovauti subrangovui su 

pavaldžiąja įmone susijusioje veikloje, buvo pripažintas kaltu dėl bet kurių toliau 

nurodytų nusikalstamos veiklos atvejų ir prokuratūra arba teismas priėmė įsigaliojusį, 

neginčijamą ir neskundžiamą baudžiamąjį nuosprendį: 
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- kyšio ėmimo, kyšio davimo, kyšio pasisavinimo, tarpininkavimo kyšininkavimo 

atveju, draudžiamos naudos gavimo arba komercinio kyšininkavimo; 

- apgavystės, neteisėto pasisavinimo ar pinigų plovimo; 

- mokesčių ir juos atitinkančių mokėjimų vengimo; 

- terorizmo, terorizmo finansavimo, skatinimo užsiimti terorizmu, grasinimo 

terorizmu ar asmenų verbavimo ir apmokymo atlikti teroristinius aktus. 

(ii) Subrangovas įsigaliojusiu, neginčijamu ir neskundžiamu kompetentingos institucijos 

ar teismo nuosprendžiu buvo pripažintas kaltu dėl įdarbinimo teisės pažeidimo, kuris 

yra: 

- vieno ar daugiau piliečių ar tautiečių, kurie nėra Europos Sąjungos valstybės 

narės piliečiai ar tautiečiai, įdarbinimas jei jie Europos Sąjungos valstybės narės 

teritorijoje gyvena nelegaliai; 

- vieno ar kelių asmenų įdarbinimas nesudarant raštiškos darbo sutarties, 

nepateikiant informacinio pranešimo apie tokių asmenų įdarbinimą per 

įstatymuose ir teisės aktuose numatytą laikotarpį, nors toks pranešimas apie 

darbą pradėjusius asmenis turi būti pateiktas. 

(iii) Subrangovas įsigaliojusiu, neginčijamu ir neskundžiamu kompetentingos 

institucijos sprendimu buvo pripažintas kaltu dėl konkurencijos teisių pažeidimų, 

kurie pasireiškė kaip vertikalus susitarimas, skirtas apriboti pirkėjų galimybes 

nustatyti perpardavimo kainą, arba horizontalus kartelinis susitarimas, išskyrus atvejį, 

kai atitinkama konkurencijos teisių pažeidimus nustačiusi institucija neskyrė 

kandidatui ar Konkurso dalyviui baudos ar sumažino baudą pagal bendradarbiavimo 

programą. 

(iv) Buvo paskelbta apie subrangovo nemokumo procesą (išskyrus atvejus, kai 

nemokumo proceso metu taikoma finansinė pagalba ar panašios priemonės, skirtos 

galimo bankroto prevencijai ir skolininko mokumo atkūrimui užtikrinti; tokiu atveju 

Rangovas įvertina tokio subrangovo galimybę dalyvauti Sutarties vykdymo procese), 

subrangovo ekonominė veikla buvo sustabdyta arba nutraukta, buvo pradėtas 

subrangovo bankroto procesas arba subrangovas bus likviduojamas. 

(v) Subrangovas šalyje, kurioje organizuojamas Pirkimas arba kurioje subrangovas yra 

registruotas ar kurioje yra jo nuolatinė gyvenamoji vieta, turi mokesčių skolų, 

įskaitant valstybinio socialinio draudimo įmokų skolas, kurios bendrai kiekvienoje 

šalyje viršija 150 EUR. Tokiu atveju Rangovas gali subrangovui pasiūlyti per 10 

(dešimt) darbo dienų sumokėti visas mokesčių skolas ir leisti tokiam subrangovui 

tęsti dalyvavimą šios Sutarties vykdymo procese. 

(vi) Jei subrangovas yra asmenų grupė, bet kurie anksčiau nurodyti kriterijai taikomi 

visiems asmenų grupės nariams. 

3.1.7. Kas mėnesį (arba Šalių susitarimu – dažniau) rengiami eigai aptarti ir rezultatams 

pristatyti skirti susitikimai, kuriuose dalyvauja atitinkami Rangovo darbuotojai. Visos 

kiekviename iš šių susitikimų išsakytos nuomonės ar rūpimi klausimai turi būti atsakingai 

įrašomi ar fiksuojami protokole raštu ar elektroninėmis priemonėmis. 

3.1.8. Kliento prašymu ir ne vėliau nei per 3 (tris) darbo dienas Rangovas yra įpareigotas 

suteikti visą su Paslaugų teikimu ir jų eiga susijusią informaciją, taip pat dalyvauti Kliento 

organizuojamuose susitikimuose. 
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3.1.9. Rangovas įsipareigoja tikrinimą, auditą ar patikrą vietoje atliekančiam Kliento ar Naudos 

gavėjo personalui ar bet kokiam Kliento ar Naudos gavėjo įgaliotam išorės subjektui 

suteikti prieigą prie informacijos ir dokumentų, įskaitant informaciją elektroniniu 

formatu, kurios patikrinimo, audito ar patikros vietoje vykdytojui ar kitam įgaliotam 

išorės subjektui reikia norint atlikti patikrinimą, auditą ar patikrą vietoje ir kuri susijusi 

su šios Sutarties įgyvendinimu. Rangovas tikrinimą, auditą ar patikrą vietoje atliekančiam 

tikrintojui ar bet kuriam kitam Kliento ar Naudos gavėjo įgaliotam išorės subjektui 

leidžia kopijuoti informaciją ir dokumentus laikantis konfidencialumo įsipareigojimų. 

Rangovas įsipareigoja sutartyse su savo subrangovais susitarti dėl Kliento ir Naudos 

gavėjo teisės į su šios Sutarties vykdymu susijusios informacijos ir dokumentų prieigą ir 

kopijavimą. 

3.1.10. Rangovas privalo atitikti šiuos viešinimo reikalavimus: 

(a) Bet kokiose ataskaitose, brošiūrose, kituose dokumentuose arba su 

Paslaugomis susijusioje informacijoje, kurią Rangovas parengia ir pateikia 

Klientui, Naudos gavėjui, bet kuriam kitam trečiajam asmeniui arba paviešina, 

turi būti nurodyti šie duomenys: 

(i) finansavimo pareiškimas, kad Paslaugoms atlikti finansavimas 

gaunamas iš EITP: „Rail Baltica yra bendrai finansuojama iš Europos 

Sąjungos Europos infrastruktūros tinklų priemonės“; 

(ii) (taikoma spausdintai medžiagai) atsisakymo pranešimas, 

atleidžiantis Europos Sąjungą nuo bet kokios atsakomybės dėl 

sklaidos medžiagos turinio: „Už šį leidinį atsakingas tik autorius. 

Europos Sąjunga neatsako už galimą jame pateiktos informacijos 

naudojimą.“ Toks atsisakymo pranešimas visomis oficialiomis 

Europos Sąjungos kalbomis pateiktas tinklalapyje 

https://ec.europa.eu/inea/connecting-europe-facility/cef-

energy/beneficiaries-info-point/publicity-guidelines-logos; 

(iii) Europos Sąjungos vėliava. 

(b) 3.1.10(a)(i) ir 3.1.10(a)(iii) punktuose išdėstyti reikalavimai gali būti įgyvendinti 

naudojant šį logotipą: 

 

Jei Rangovas naudoja šį logotipą, jis turi užtikrinti, kad logotipo elementai 

nebūtų atskirti (logotipas naudojamas kaip vientisas vienetas) ir aplink 

logotipą būtų pakankamai laisvos vietos. 

(c) Rangovas privalo laikytis naujausių Europos Sąjungos nustatytų viešinimo 

reikalavimų. Tuo tikslu Rangovas pats turi sekti viešinimo reikalavimų 

pakeitimus. Šios Sutarties sudarymo dieną viešinimo reikalavimai yra 

skelbiami tinklalapyje https://ec.europa.eu/inea/connecting-europe-

facility/cef-energy/beneficiaries-info-point/publicity-guidelines-logos.  

3.2. Kliento teisės ir pareigos 

https://ec.europa.eu/inea/connecting-europe-facility/cef-energy/beneficiaries-info-point/publicity-guidelines-logos
https://ec.europa.eu/inea/connecting-europe-facility/cef-energy/beneficiaries-info-point/publicity-guidelines-logos
https://ec.europa.eu/inea/connecting-europe-facility/cef-energy/beneficiaries-info-point/publicity-guidelines-logos
https://ec.europa.eu/inea/connecting-europe-facility/cef-energy/beneficiaries-info-point/publicity-guidelines-logos
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3.2.1. Klientas turi teisę prašyti ir per 3 (tris) darbo dienas po tokio prašymo iš Rangovo gauti 

informaciją apie Paslaugų atlikimo eigą. 

3.2.2. Klientas turi teisę Rangovo prašyti pateikti informaciją apie Paslaugų atlikimo eigą, kad 

galėtų nustatyti tolesnius veiksmus ir aptarti neaiškius klausimus, ne dažniau nei kas 2 

(dvi) savaites. 

3.2.3. Pateikdamas išankstinį raštišką pranešimą prieš 5 (penkias) darbo dienas, o patikrinimo, 

audito ar patikros vietoje neperspėjus atveju – nepranešęs, Klientas gali atlikti 

techninius, teisinius ir finansinius Rangovo ir Rangovo subrangovų patikrinimus ir 

auditus, taip pat patikrą veiklos, susijusios su Sutarties įgyvendinimu, atlikimo vietose ir 

patalpose. Patikrinimus, auditus ir patikras objektuose gali tiesiogiai atlikti įgaliotas 

Kliento personalas arba kitas jo įgaliotas išorės subjektas Kliento vardu.  

3.2.4. Klientas privalo Rangovui pateikti visą ir visokią savo turimą informaciją, kurios reikia 

Paslaugoms atlikti ir kurią teikti leidžiama pagal Latvijos arba Lietuvos įstatymus bei 

saugumo nuostatas, bei privalo vykdyti visus kitus šioje Sutartyje nurodytus 

įsipareigojimus. 

3.3. Naudos gavėjo teisės ir pareigos 

3.3.1. Naudos gavėjas privalo mokėti už Paslaugas pagal pasirašytus Priėmimo aktus ir 

Rangovo sąskaitas faktūras. 

3.3.2. Pateikdamas išankstinį raštišką pranešimą prieš 5 (penkias) darbo dienas, o patikrinimo, 

audito ar patikros vietoje neperspėjus atveju – nepranešęs, Naudos gavėjas gali atlikti 

techninius, teisinius ir finansinius Rangovo ir Rangovo subrangovų patikrinimus ir 

auditus, taip pat ir patikrą veiklos, susijusios su Sutarties įgyvendinimu, atlikimo vietose 

ir patalpose. Patikrinimus, auditus ir patikras objektuose gali tiesiogiai atlikti įgaliotas 

Naudos gavėjo personalas arba kitas jo įgaliotas išorės subjektas Naudos gavėjo vardu.  

4.  PASLAUGŲ PRIĖMIMAS  

4.1. Paslaugų priėmimas atliekamas pagal A priedo „Pirkimo reglamentas“ 3 priedą 

„Techninės specifikacijos“ (toliau Perkančioji organizacija Pirkimo reglamento 3 priede 

„Techninės specifikacijos“ bus vadinama Klientu) ir Rangovo pasiūlymą, pasirašant 

specialiai parengtą Priėmimo aktą. Priėmimo aktą rengia Rangovas, o pasirašo Klientas 

ir Rangovas. Priėmimo akte nurodoma suteiktų Paslaugų apimtis. Atitinkamas 

Rezultatas, kuris buvo pateiktas iki atitinkamo Priėmimo akto pasirašymo, pridedamas 

prie jo kaip priedas. Kai Klientas ir Rangovas pasirašo Priėmimo aktą, jis tampa 

neatskiriama šios Sutarties dalimi. 

4.2. Jei Klientas aptinka Paslaugų trūkumų ar Sutarties sąlygų neatitikimų, jis Priėmimo akto 

nepasirašo. Tokiu atveju Klientas grąžina Priėmimo aktą Rangovui, nurodo atsisakymo 

priimti atitinkamus Rezultatus priežastis ir pateikia nurodymus, kaip ištaisyti trūkumus.  

4.3. Prieš pasirašydamas Priėmimo aktą Klientas jį ir atitinkamus Rezultatus persiunčia 

Naudos gavėjui, siekdamas gauti jo nuomonę dėl Rezultato kokybės. Naudos gavėjas 

savo nuomonę Klientui išsiunčia per 14 (keturiolika) dienų nuo Priėmimo akto gavimo 

dienos. Jei per 14 (keturiolika) dienų nuomonė negaunama, Klientas turi teisę manyti, 

kad Naudos gavėjas patenkintas konkrečių Rezultatų kokybe. Klientas kiek įmanoma 

labiau Naudos gavėjo nuomonę turi traktuoti palankiai. Tačiau Klientui neturi būti 
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trukdoma priimti Rezultatą, jei remiantis geriausia Kliento profesine nuomone 

Rezultatas yra reikiamos kokybės. Tokiu atveju Klientas neprivalo Naudos gavėjui 

pakartotinai siųsti Priėmimo akto.  

4.4. Rangovas įsipareigoja savo lėšomis ištaisyti Paslaugų trūkumus per Priėmimo akte 

nurodytą terminą ir laikydamasis pateiktų nurodymų. Ištaisęs trūkumus Rangovas 

Paslaugas pagal šios Sutarties sąlygas pateikia dar kartą. 

4.5. Aptikus ankstesniais Priėmimo aktais jau priimtų Paslaugų trūkumų ar klaidų, tokios 

klaidos turi būti ištaisytos, o pataisymai pateikti su kitu Priėmimo aktu. 

4.6. Rangovas turi nedelsdamas raštu pranešti Klientui apie aplinkybes, galinčias nulemti 

Paslaugų kokybę, terminą ar Sutarties kainą, ir pateikti poveikio vertinimą. Tai turi būti 

atlikta ne vėliau nei per 5 (penkias) darbo dienas nuo to laiko, kai Rangovas sužino arba 

turėjo sužinoti apie tokias aplinkybes. 

4.7. Jei Rangovas per atitinkamą laikotarpį neinformuoja Kliento apie ankstesniame punkte 

minėtas aplinkybes, Rangovas neturės teisės padidinti Sutarties kainos. 

5.  RANGOVO IR KLIENTO DARBUOTOJAI 

5.1. Siekdamas teikti Paslaugas Rangovas naudosis Rangovo pasiūlyme nurodytų 

pagrindinių ekspertų, kurių kvalifikacija atitinka Pirkimo reglamento A priede pateiktus 

reikalavimus, paslaugomis, taip pat, jei reikės, įtrauks pakankamą skaičių kitų specialistų, 

kaip nurodyta Pirkimo reglamento (A priedas) 3 priede „Techninės specifikacijos“.  

5.2. Rangovas atsako už savo darbuotojų darbą ir užtikrina, kad Klientas savo darbo 

valandomis galėtų nemokamai naudotis šių darbuotojų paslaugomis. Rangovas 

užtikrina, kad Rangovo pasiūlyme nurodyti pagrindiniai ekspertai Kliento pageidavimu 

dalyvaus susitikimuose su Klientu.  

5.3. Klientas turi patvirtinti Rangovo pasiūlyme nurodytų pagrindinių ekspertų pakeitimą. 

Siūlomų pagrindinių ekspertų kvalifikacija turi būti ne žemesnė nei keičiamo eksperto, 

o atliekamo darbo dalis – ne mažesnė, nei nurodyta Rangovo pasiūlyme (B priedas). 

5.4. Rangovas privalo pakeisti kiekvieną teikiant Paslaugas dalyvaujantį asmenį (įskaitant 

Rangovo pasiūlyme (B priedas) nurodytus pagrindinius ekspertus arba pakaitinius 

darbuotojus), jei to reikalauja Klientas ir reikalavimas grindžiamas viena iš šių priežasčių: 

5.4.1. pakartotinis nerūpestingas pareigų atlikimas; 

5.4.2. nekompetencija ar aplaidumas; 

5.4.3. Sutartyje nurodytų įsipareigojimų ar pareigų nevykdymas;  

5.4.4. darbo santykių su Rangovu nutraukimas. 

5.5. Klientas kaip galima greičiau, bet ne vėliau nei per 5 (penkias) darbo dienas nuo visos 

informacijos ir dokumentų, būtinų sprendimui priimti pagal Sutarties sąlygas, gavimo 

patvirtina arba atmeta Rangovo pasiūlyme nurodytų pagrindinių ekspertų pakeitimą. 

6.  SUBRANGOVAI 

6.1. Už subrangovų atliekamą darbą atsako Rangovas. 
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6.2. Paslaugoms teikti Rangovas naudojasi Rangovo pasiūlyme nurodytų subrangovų 

paslaugomis. 

6.3. Jei Rangovas nori keisti subrangovą, kuris Rangovo pasiūlyme nurodytas kaip 

subrangovas, atliekantis 10 (dešimt) ar daugiau procentų bendros Sutarties vertės 

sudarančius darbus (jei Rangovas nesikliovė tokio subrangovo pajėgumais siekdamas 

patvirtinti Rangovo kvalifikacijos atitikimą pagal Reglamento nuostatas), arba įtraukti 

naują subrangovą, kuris atliktų 10 (dešimt) ar daugiau procentų bendros Sutarties vertės 

sudarančius darbus, Rangovas turi Klientui pateikti raštišką prašymą ir gauti raštišką jo 

sutikimą. Klientas sutinka pakeisti subrangovą arba įtraukti naują subrangovą, jei siūlomi 

subrangovai neatitinka Viešųjų pirkimų įstatymo 42 straipsnio pirmoje ir antroje 

pastraipose išdėstytų atmetimo kriterijų.  

6.4. Subrangovas, kurio pajėgumais Rangovas rėmėsi Pirkime siekdamas įrodyti savo 

kvalifikacijos atitiktį Pirkimo reglamente išdėstytiems reikalavimams, gali būti keičiamas 

tik gavus išankstinį Kliento leidimą, su sąlyga, kad siūlomo subrangovo kvalifikacija 

atitinka Pirkimo reglamente nurodytus reikalavimus ir siūlomas subrangovas neatitinka 

Viešųjų pirkimų įstatymo 42 straipsnio pirmoje ir antroje pastraipose nurodytų 

atmetimo kriterijų. 

6.5. Klientas kaip galima greičiau, bet ne vėliau nei per 5 (penkias) darbo dienas nuo visos 

informacijos ir dokumentų, būtinų sprendimui priimti pagal Sutarties sąlygas, gavimo 

priima sprendimą patvirtinti arba atmesti Rangovo subrangovų pakeitimą arba naujų 

subrangovų įtraukimą. 

7.  SUTARTINĖS NUOBAUDOS  IR NUOSTOLIŲ KOMPENSAVIMAS 

7.1. Jei Naudos gavėjas laiku neatlieka Sutartinių mokėjimų, jis moka 0,2 (nulio ir dviejų 

dešimtųjų) procento laiku nesumokėtos sumos sutartinę nuobaudą už kiekvieną 

vėlavimo dieną, tačiau ne daugiau nei 10 (dešimt) procentų visos nesumokėtos sumos.  

7.2. Jei Rangovas nesilaiko Sutartyje nustatyto Paslaugų pateikimo termino arba padarytų 

klaidų ir trūkumų ištaisymo terminų, Rangovas moka 0,2 (nulio ir dviejų dešimtųjų) 

procento Sutarties kainos nuobaudą už kiekvieną vėlavimo dieną, bet ne daugiau nei 10 

(dešimt) procentų bendros Sutarties kainos.  

7.3. Vienašališko Sutarties nutraukimo atveju, nesusijusiu su Sutarties nevykdymu ar 

netinkamu vykdymu, nutraukimo iniciatoriui taikoma nutraukimo bauda, lygi 10 

(dešimčiai) procentų Sutarties kainos. 

7.4. Jei Rangovas nesilaiko Sutartyje išdėstytų profesinės veiklos apribojimų, Rangovas moka 

baudą, lygią 0,5 (nuliui ir penkioms dešimtosioms) procento Sutarties kainos, už 

kiekvieną nustatytą atvejį, tačiau didžiausia bauda negali viršyti 10 (dešimties) procentų 

Sutarties kainos. 

7.5. Rangovas Klientui ir Naudos gavėjui moka bet kokias sutartines baudas ir atlygina 

nuostolius; Naudos gavėjas gali tokias sumas išskaityti iš pagal Sutarties nuostatas 

Rangovui mokamų sumų. 

7.6. Rangovas turi teisę iš Kliento ar Naudos gavėjo gauti kompensaciją už nuostolius 

atitinkamai šiais atvejais: 

7.6.1. Klientui nepagrįstai nepatvirtinus darbuotojų ir (arba) subrangovų pakeitimo; 
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7.6.2. kitais atvejais, kai Rangovas patyrė nuostolių dėl Kliento ar Naudos gavėjo kaltės. 

7.7. Rangovas privalo kompensuoti Kliento ir Naudos gavėjo nuostolius šiais atvejais: 

7.7.1. Rangovui per Kliento nustatytą terminą neištaisius klaidų ar trūkumų; 

7.7.2. kitais atvejais, kai Klientas ar Naudos gavėjas patyrė nuostolių dėl Rangovo kaltės. 

7.8. Kad įgytų teisę gauti kompensaciją, Šalys turi iš anksto viena kitą informuoti apie 

nuostolius sukeliančių situacijų susidarymą. 

7.9. Sutartinių baudų mokėjimas neatleidžia Šalių nuo įsipareigojimų vykdymo. 

8.  SUTARTIES TAISYMAS 

8.1. Sutartį galima keisti laikantis Viešųjų pirkimo įstatymo 61 straipsnio nuostatų.  

8.2. Jei po Sutarties sudarymo pakeičiami galiojantys įstatymai ir reglamentai ir dėl to 

padidėja arba sumažėja Rangovo Paslaugų kaina, tačiau apie tai buvo įspėta anksčiau, 

abipusiu Šalių susitarimu Sutarties kainą galima pakeisti. 

8.3. Sutarties pataisymus siūlo Šalis, kuriai atrodo, jog pakeitimai reikalingi, pateikdama 

siūlomus pakeitimus pagrindžiančią informaciją. 

8.4. Sutarties pataisymai ir papildymai galioja tik jei jie atliekami raštu ir juos pasirašo abi 

Šalys. Tokie pakeitimai pridedami prie Sutarties ir tampa neatskiriama jos dalimi. 

8.5. Rangovas turi teisę pratęsti Paslaugų teikimo terminą, jei: 

8.5.1. Klientas neleidžia teikti Paslaugų arba sustabdo jų teikimą dėl aplinkybių, kurių 

Rangovas valdyti negali; 

8.5.2. teikti Paslaugas kliudo rimti Sutarties ar jos Priedų pakeitimai, kuriuos lėmė ne 

Rangovas. 

8.6. Priimant sprendimus dėl Sutarties pakeitimo reikia užtikrinti, kad būtų laikomasi Latvijos 

Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo, pirkimo reikalavimų pagal Pirkimo reglamentą. 

9.  SUTARTIES GALIOJIMO LAIKOTARPIS 

9.1. Sutartis pradeda galioti nuo pasirašymo datos ir galioja, kol visiškai įvykdomi ja prisiimti 

įsipareigojimai. 

9.2. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jei: 

9.2.1. Naudos gavėjas neatlieka reikiamų mokėjimų už priimtas Paslaugas ir Sutartinė 

nuobauda pasiekia 10 (dešimt) procentų nesumokėtos sumos; 

9.2.2. Klientas paskelbiamas nemokiu, sustabdoma arba nutraukiama jo veikla, pradedamas 

teisminis procesas dėl Kliento bankroto arba nustatoma, kad Klientas iki Sutarties 

pabaigos datos bus likviduotas. 

9.3. Klientas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jei: 

9.3.1. per 30 (trisdešimt) dienų nuo kiekvieno Rezultato pateikimo termino Rezultatai 

nepateikiami arba jei Rangovas per Kliento nustatytą laikotarpį neištaiso klaidų ar 

trūkumų; 

9.3.2. Rangovo Sutartinė nuobauda pasiekia 10 (dešimt) procentų Sutarties kainos; 
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9.3.3. Rangovas paskelbiamas nemokiu, sustabdoma arba nutraukiama jo veikla, pradedamas 

teisminis procesas dėl Rangovo bankroto arba nustatoma, kad Rangovas iki Sutarties 

pabaigos datos bus likviduotas; 

9.3.4. Rangovas nepakeičia pagrindinio eksperto šioje Sutartyje nurodyta tvarka ir per 10 

(dešimt) darbo dienų po atitinkamo įspėjimo iš Kliento gavimo neištaiso šio pažeidimo; 

9.3.5. Rangovas nesilaiko šioje Sutartyje išdėstytų profesinės veiklos apribojimų.  

9.4. Jei Klientas vienašališkai nutraukia sutartį dėl Rangovo Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų 

nevykdymo, Klientas turi teisę per 12 (dvylika) mėnesių nuo Sutarties nutraukimo datos 

neleisti Rangovui dalyvauti jokiuose Kliento organizuojamuose konkursuose.  

9.5. Sutartis nutraukiama, jei Sutarties įvykdyti negalima arba vykdymas apsunkinamas dėl 

kilusių nenugalimos jėgos aplinkybių. 

9.6. Šalys gali abipusiu raštišku susitarimu nutraukti Sutartį dėl bet kokių kitų priežasčių. 

9.7. Jei kuri nors iš Sutarties sąlygų tampa negaliojanti, kitų Sutarties sąlygų galiojimui tai 

poveikio neturi. 

10.  AUTORIŲ TEISĖS  

10.1. Visų teikiant Paslaugą sukurtų autorių teisėmis saugomų darbų autorių teisės nuolat 

perduodamos Klientui, t. y. nedelsiant po to, kai suteikiama Paslaugų dalis, kurią pagal 

Latvijos Respublikos autorių teisių įstatymą galima priskirti „darbo“ sąvokai, 

neperduodant ir nepateikiant atitinkamos Paslaugų dalies Klientui. Autorių teisės 

perduodamos didžiausia įstatymais leidžiama apimtimi. Autorių teisių mokestis įtrauktas 

į Sutarties kainą. Tuo pačiu metu, kai Naudos gavėjui perduodamos autorių teisės, 

Rangovas automatiškai gauna neišimtinę licenciją naudoti atitinkamus darbus tiek, kiek 

to reikia siekiant toliau vykdyti Sutartį, įskaitant teisę keisti ir atgaminti atitinkamus 

darbus. Rangovas gali atitinkamą licenciją sublicencijuoti tik asmenims, kurių 

paslaugomis naudojasi vykdydamas Sutartį, ir tik Sutarčiai vykdyti reikalinga apimtimi. 

Autorių teisių perdavimas taip pat liks galioti dėl bet kokių priežasčių nutraukus Sutartį 

anksčiau laiko ir (arba) nutraukus Sutartį iki galo neperdavus Paslaugų.  

10.2. Kartu su pirmiau aprašytu ekonominių teisių perdavimu Rangovas taip pat Klientui 

suteiks neterminuotą išimtinę licenciją, galiojančią didžiausia įstatymais leidžiama 

apimtimi, be teritorijos ar laiko apribojimų, su teise teikti sublicencijas, naudoti teikiant 

Paslaugas sukurtiems darbams taikomas neturtines teises, ir atsisakys bet kokių teisių iš 

Kliento reikalauti nutraukti atitinkamų darbų naudojimą. Licencijos mokestis ir pirmiau 

nurodyta suteikiama teisė įtraukti į Sutarties kainą. Rangovas neturi teisės neįprasta 

tvarka atšaukti šios nenurodytam laikotarpiui pagal šį punktą sudarytos licencijos 

sutarties dėl neturtinių autoriaus teisių naudojimo. 

10.3. Klientas turi teisę skelbti iš Rangovo gautą medžiagą be Rangovo sutikimo, taip pat turi 

teisę reikalauti iš Rangovo ją pakeisti, perdaryti arba suskirstyti į dalis. Jei Rangovas ir 

Klientas nesutaria dėl tokio darbo atlikimo, Klientas turi teisę įtraukti dar vieną Rangovą, 

kuris atliks minėtą užduotį. 

10.4. Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad Paslaugos, Paslaugų teikimas ar pateiktos Studijos, 

kaip suteiktų Paslaugų rezultato, naudojimas nepažeistų teisių, įskaitant autorių teises ir 

trečiųjų šalių teises. 
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10.5. Jei Paslaugos, Paslaugų teikimas ar Studijos arba kitų teikiant Paslaugas gautų rezultatų 

naudojimas pažeidžia trečiųjų šalių teises, atsakingu už tokį pažeidimą laikomas 

Rangovas. Rangovas įsipareigoja kompensuoti trečiųjų šalių patirtus nuostolius ir 

Kliento vardu patenkinti visas Klientui pateiktas trečiųjų šalių nuostolių kompensavimo 

pretenzijas. 

11.  KONFIDENCIALUMAS IR PROFESINIAI APRIBOJIMAI 

11.1. Rangovas sutinka, kad bet kokia vykdant Sutartį gauta informacija (toliau – Informacija) 

bus laikoma konfidencialia.  

11.2. Rangovas įsipareigoja be raštiško Kliento sutikimo neatskleisti jokios vykdant Sutartį 

gautos informacijos, išskyrus atvejus, nurodytus Sutarties 11.4 punkte. Ši sąlyga galioja 

per visą Sutarties galiojimo terminą ir išlieka galioti Sutarčiai pasibaigus. 

11.3. Rangovas įsipareigoja informaciją savo darbuotojams teikti tik tokia apimtimi, kokios 

reikia Paslaugoms teikti ir Sutarčiai vykdyti. Rangovas užtikrina, kad jo darbuotojai ar 

kiti asmenys, dalyvaujantys teikiant Paslaugas, laikysis šioje Sutartyje apibrėžtų 

konfidencialumo sąlygų. Rangovas prisiima visišką atsakomybę už Kliento patirtą žalą 

dėl informacijos atskleidimo tretiesiems asmenims neatsižvelgiant į tai, ar informaciją 

atskleidė pats Rangovas, jo darbuotojai ar kiti asmenys, dalyvaujantys teikiant Paslaugas. 

11.4. Informacijos atskleidimas nebus laikomas Sutarties pažeidimu, jei ji atskleidžiama dėl 

įstatymų reikalavimų ir laikantis ES teisės aktų reikalavimų, įskaitant Kliento 

įsipareigojimus atskleisti Sutarties sąlygas visoms institucijoms, prižiūrinčioms viešųjų 

lėšų išlaidas. 

11.5. Jei Rangovas, pats ar per susijusius asmenis, pažeidžia konfidencialumo įsipareigojimus, 

jis privalo kompensuoti tiesioginius Kliento patirtus nuostolius. 

11.6. Šios Sutarties galiojimo metu Rangovas ir jo darbuotojai negali tiesiogiai ar netiesiogiai 

dalyvauti verslo, finansinėje ar profesinėje veikloje, galinčioje paveikti šioje Sutartyje 

nurodytų Paslaugų teikimą ir pirkimo procedūros rezultatus. 

11.7. Rangovas įsipareigoja jokios informacijos, medžiagos ar kitokių vertybių nenaudoti 

kitokiais, ne Paslaugų teikimo tikslais, pvz., naudoti siekdamas komercinės naudos, 

naudoti bet kaip siekdamas paviešinti, dauginti ir t. t. 

12.  NENUGALIMA JĖGA  

12.1. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už visišką ar dalinį Sutarties nuostatų nesilaikymą, 

jei tai įvyko dėl nenugalimos jėgos arba neįprastų aplinkybių, kurios prasidėjo po šios 

Sutarties sudarymo ir nebuvo galima jų numatyti ar joms sukliudyti. Nenugalima jėga 

arba neįprastomis aplinkybėmis laikomos stichinės nelaimės, įskaitant gamtines 

katastrofas, kitokios nelaimės ir nelaimingi atsitikimai, epidemijos, karas, streikai, šalies 

vidaus neramumai, blokados, taip pat įstatymų, neleidžiančių vienai ar visoms Šalims 

tęsti Sutarties įgyvendinimo, priėmimas ir kitos aplinkybės, kurių Šalys negali valdyti.  

12.2. Nenugalimos jėgos ar neįprastų aplinkybių išlygą naudojanti Šalis turi nedelsdama, ne 

vėliau nei per 5 (penkias) dienas, apie tokias sąlygas raštu pranešti kitoms Šalims. 

Pranešime nurodomas laikotarpis, kuriuo, Šalies manymu, bus galima įvykdyti arba 

tikėtis įvykdyti Sutartinius įsipareigojimus, taip pat kitos Šalies prašymu turi būti 
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pateiktas kompetentingos institucijos išduotas pranešimas, kuriuo patvirtinamas 

nenugalimos jėgos ar neįprastų aplinkybių įvykio atsiradimas, ir pateikiamas aprašymas. 

Jei toliau vykdyti Sutarties neįmanoma, Šalys surašo Priėmimo aktą ir Rangovui 

sumokama už visą tinkamai suteiktų Paslaugų dalį. Jei nenugalimos jėgos aplinkybės 

tęsiasi ilgiau nei vieną (1) mėnesį ir Šalys negali susitarti dėl tolesnio Sutarties vykdymo, 

bet kuri Šalis turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį pateikdama raštišką pranešimą kitai 

Šaliai. 

13.  GINČŲ SPRENDIMAS  

13.1. Visi tarp Šalių kylantys ginčai dėl Sutartyje nurodytų įsipareigojimų vykdymo 

sprendžiami derybomis. Pasiektas susitarimas turi būti užfiksuojamas raštu. 

13.2.  Jei per 30 (trisdešimt) dienų susitarimas nepasiekiamas, ginčas perduodamas nagrinėti 

Latvijos Respublikos teismui pagal Latvijos Respublikos teisės aktus. 

14.  PAPILDOMOS SĄLYGOS  

14.1. Pagal šią Sutartį pateiktini visų rūšių pranešimai, įsakymai, patvirtinimai, liudijimai, 

susitarimai, sprendimai ir kita komunikacija turi būti raštiška, pasirašoma siunčiančiosios 

Šalies ar jos vardu, pristatoma asmeniškai arba iš anksto apmokėtu registruotu laišku 

toliau nurodytu atitinkamos Šalies adresu (arba kitaip informuojant atitinkamą Šalį pagal 

šią Sutartį): 

„RB Rail AS“: 

Adresas: K.Valdemāra iela 8-7, LV-1010 Ryga, Latvija 

Rangovas:  

Adresas: [●] 

Naudos gavėjas: 

Adresas: [●] 

 

14.2. Visi tokie pranešimai laikomi gautais: 

14.2.1. jei pristatomi asmeniškai – pristačius; 

14.2.2. jei siunčiami iš anksto apmokėtu registruotu laišku – praėjus 5 (penkioms) darbo 

dienoms po išsiuntimo dienos. 

14.3. Siekiant išsklaidyti abejones, pagal šią Sutartį parengtas ir el. paštu išsiųstas pranešimas 

laikomas nepristatytu, nebent susitariama, kad toks pristatymo būdas galimas. 

14.4. Komunikacija tarp Šalių (pvz., informacija, užklausos, teikimai, oficialūs pranešimai ir t. t.) 

Sutarties vykdymo laikotarpiu turi būti vykdoma anglų kalba.  

14.5. Jei šioje Sutartyje nurodyto laikotarpio pabaigos diena yra šeštadienis, sekmadienis arba 

įstatymu nustatyta ne darbo diena, to laikotarpio pabaigos diena bus laikoma kita darbo 

diena. 
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14.6. Sutartis sudaryta 3 (trimis) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais anglų kalba, po 

vieną kiekvienai Šaliai ir vieną Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai. 

15.  PRIEDAI12  

A priedas. Pirkimo Nr. RBR 2017/17 „Mineralinių medžiagų tiekimo „Rail Baltica“ projektui 

Lietuvoje studija“ pirkimo reglamentas. Siekdamos išvengti abejonių, Šalys susitaria, kad tiekėjų 

užduoti klausimai ir Kliento pateikti atsakymai laikomi Pirkimo reglamento ir Techninių 

specifikacijų dalimi. 

B priedas. Rangovo pasiūlymas 

C priedas. Rangovo deklaracija 

16.  ŠALIŲ INFORMACIJA  

 

 Klientas: Rangovas: Naudos gavėjas: 

 „RB Rail AS“ [●] Lietuvos 

Respublikos 

susisiekimo 

ministerija 

Registracijos Nr. 40103845025 [●] [●] 

Adresas K. Valdemāra iela 8-7, 

LV 1010 Ryga, Latvija 

[●] Gedimino pr. 17, 

01505 Vilnius 

Kontaktinis asmuo: [●] [●] [●] 

Telefonas: [●] [●] [●] 

EI. p.: [●] [●] [●] 

    

Parašas: ________________ __________________ __________________ 

 Baiba Anda Rubesa

  

[●] Baiba Anda Rubesa 

„RB Rail AS“  

 Valdybos pirmininkė  [●] Valdybos pirmininkė  

                                                             

12 Šio skyriaus sudėtis po pirkimo rezultatų gali pasikeisti. 
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________________ 

  

 

________________ 

 [●]   [●]  

 Valdybos narys  Valdybos narys 
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C PRIEDAS. RANGOVO DEKLARACIJA 

Aš, toliau pasirašęs įgaliotasis atstovas, [Rangovo pavadinimas] vardu įsipareigoju: 

1. Gerbti darbuotojų teisę laisvai organizuoti, palaikyti ir ginti savo interesus ir vesti kolektyvines 

derybas, saugoti darbuotojus nuo diskriminacinių veiksmų ar kitų formų diskriminacijos, 

susijusios su jų teise organizuoti, vykdyti profesinės sąjungos veiklą ir vesti kolektyvines derybas. 

2. Jokiomis formomis nenaudoti priverstinio ar privalomo darbo, taip pat, be kita ko, neįdarbinti 

asmenų prieš jų valią, nereikalauti iš asmenų „užstatų“ ar tapatybės dokumentų juos įdarbinus. 

3. Neįdarbinti: a) jaunesnių nei 14 metų amžiaus asmenų arba jaunesnių nei minimalaus įdarbinimo 

amžiaus, nustatyto šalyje ar šalyse, kurioje vykdoma visa ar dalis sutarties, asmenų, arba 

jaunesnių nei privalomojo mokslo amžiaus toje šalyje ar šalyse asmenų ir b) jaunesnių nei 18 

metų amžiaus asmenų dirbti darbų, kurie savo pobūdžiu ar jų atlikimo aplinkybėmis gali pakenkti 

tokių asmenų sveikatai, saugai ar moralei. 

4. Užtikrinti vienodas įdarbinimo ir profesines galimybes bei elgesį darbe, nediskriminuoti dėl rasės, 

odos spalvos, lyties, religijos, politinių pažiūrų, tautybės, socialinės padėties ar kitokių bruožų, 

kurie pagal nacionalinius šalies ar šalių, kuriose vykdoma sutartis ar jos dalis, teisės aktus gali 

būti laikomi diskriminacijos pagrindu. 

5. Užtikrinti teisėtą, visišką, reguliarų (ne rečiau nei kas mėnesį) atlyginimo mokėjimą tiesiogiai 

darbuotojams; tinkamai registruoti tokius mokėjimus. Atskaitymai iš atlyginimų bus atliekami tik 

galiojančiuose įstatymuose, reglamentuose ar kolektyvinėje sutartyje numatytomis aplinkybėmis 

ir apimtimi, darbuotojus informuojant apie tokius atskaitymus kiekvieno mokėjimo metu. 

Atlyginimai, darbo valandos ir kitos darbo sąlygos nebus mažiau palankios nei geriausios vietoje 

dominuojančios (t. y. kaip nurodyta i) kolektyvinėse sutartyse, kurias pasirašė didelė darbuotojų 

ir darbdavių dalis; ii) arbitražo sprendimuose; iii) galiojančiuose įstatymuose ar reglamentuose) 

tokio pat pobūdžio darbo toje vietovėje ar pramonės šakoje, kurioje atliekamas darbas, sąlygos. 

6. Užtikrinti, kiek tai pagrįstai įmanoma, kad: a) darbo vietos, mašinos, įranga ir jų valdomi procesai 

būtų saugūs ir nekeltų pavojaus gyvybei; b) cheminės, fizinės ir biologinės medžiagos bei 

priemonės, kuriose jos naudojamos, nekeltų pavojaus sveikatai naudojant tinkamas apsaugos 

priemones ir c) kur reikia, būtų suteikiami tinkami apsauginiai drabužiai ir priemonės, kad, kiek 

tai pagrįstai įmanoma, būtų sumažintas nelaimingų atsitikimų ar neigiamo poveikio sveikatai 

pavojus. 

7. Gerbti tarptautinės bendruomenės pripažintas žmogaus teises ir užtikrinti jų laikymąsi, 

nedalyvauti žmogaus teisių pažeidimuose. 

8. Sukurti ir išlaikyti aplinką, kurioje visi darbuotojai yra gerbiami ir orūs, kurioje nėra smurtinių 

grasinimų, seksualinio priekabiavimo ar išnaudojimo, žodinių ar psichologinių patyčių ar 

užgauliojimų. Netoleruojamas joks griežtas ar nežmoniškas elgesys ar bet kokio tipo fizinės 

bausmės, grasinimai taikyti tokias bausmes. 

9. Turėti veiksmingą aplinkos apsaugos politiką ir laikytis galiojančių aplinkos apsaugos teisės aktų 

ir reglamentų; kai tik įmanoma, palaikyti aplinkos išsaugojimo požiūrį; imtis iniciatyvų skatinti 

didesnę atsakomybę už aplinką, skatinti aplinkai nekenksmingų technologijų sklaidą 

įgyvendinant tvaraus gyvavimo ciklo praktikas. 

10. Nustatyti ir valdyti chemines ir kitas medžiagas, kurioms patekus į aplinką kyla grėsmė, 

užtikrinti saugų jų transportavimą, sandėliavimą, perdirbimą ar pakartotinį naudojimą ir 

išmetimą. 

11. Stebėti, kontroliuoti ir pagal poreikį apdoroti prieš išmetant ar išpilant per veiklos, 

pramoninius ir sanitarinius procesus susidariusias nuotekas ar kietąsias atliekas. 
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12. Apibūdinti, stebėti, kontroliuoti ir prieš išmetant į aplinką reikiamai apdoroti lakiąsias 

organines chemines medžiagas, aerozolius, korozines medžiagas, daleles, ozono sluoksnį 

mažinančias chemines medžiagas ir degimo produktus. 

13. Mažinti arba dar šaltinyje ar taikant įvairias praktikas (pvz., gamybos, priežiūros ar 

tvarkymo procesų tobulinimo, medžiagų pakeitimo, visų tipų atliekų, įskaitant vandenį ir 

energiją, taupymo, perdirbimo ir pakartotinio naudojimo) panaikinti taršą. 

14. Laikytis aukščiausių moralės ir etikos standartų, gerbti vietos įstatymus, nedalyvauti jokios 

formos korupcinėje veikloje, įskaitant, be kita ko, reketavimą, sukčiavimą ar kyšininkavimą. 

15. Atskleisti a) bet kokią situaciją, kuri būtų panaši į interesų konfliktą, pavyzdžiui, be kita ko, 

situaciją, kai Rangovas ar su Rangovu susijusi įmonė patarinėja Naudos gavėjui ar Vykdančiajai 

organizacijai ar kitaip dalyvauja rengiant pirkimo procedūrą; ir b) jei kuris nors Naudos gavėjo ar 

Vykdančiosios organizacijos darbuotojas, su Naudos gavėju, Vykdančiąja organizacija ar 

subrangovu sutartį sudaręs specialistas gali turėti bet kokių tiesioginių ar netiesioginių interesų 

Rangovo versle ar bet kokių ekonominių ryšių su Rangovu. 

16. Nesiūlyti Naudos gavėjo ir Vykdančiosios organizacijos darbuotojams naudos (pvz., 

nemokamų prekių ar paslaugų, įdarbinimo ar pardavimo galimybių) siekiant geresnių sąlygų 

Rangovo verslui su Naudos gavėjais ar Vykdančiosiomis organizacijomis. 

17. Per galiojančiuose nacionalinės teisės aktuose nustatytą laikotarpį po sutarties pasirašymo 

ar paslaugų teikimo nutraukimo nesiūlyti įdarbinti esamų Naudos gavėjo ar Vykdančiosios 

organizacijos darbuotojų ar buvusių Naudos gavėjo ir Vykdančiosios organizacijos darbuotojų, 

kurie dalyvavo pirkimo procedūrose ir kuriems galioja teisiniai materialinės naudos gavimo ar 

įsidarbinimo Rangovo, dalyvavusio pirkimo procedūroje, įmonėje ar panašaus poveikio 

apribojimai. 

18. Skatinti savo potencialius verslo partnerius įdiegti šioje Rangovo deklaracijoje išdėstytus 

principus, skatinti, kad šiame dokumente išdėstytus principus įgyvendintų jų pačių Rangovai. 

19. Nepirkti prekių, darbų ar paslaugų iš kito Rangovo: 

a. kuris ar kurio valdybos ar priežiūros tarybos narys arba įgaliotas asmuo, arba asmuo, turintis 

teisę atstovauti tokiam Rangovui su antrine įmone susijusioje veikloje, buvo pripažintas kaltu dėl 

bet kurių toliau nurodytų nusikalstamos veiklos atvejų ir prokuratūra arba teismas priėmė 

įsigaliojusį, neginčijamą ir neskundžiamą baudžiamąjį nuosprendį dėl: 

i. kyšio ėmimo, kyšio davimo, kyšio pasisavinimo, tarpininkavimo kyšininkaujant, draudžiamos 

naudos gavimo arba komercinio kyšininkavimo, 

ii. apgavystės, neteisėto pasisavinimo ar pinigų plovimo, 

iii. mokesčių ar juos atitinkančių mokėjimų vengimo, 

iv. terorizmo, terorizmo finansavimo, skatinimo užsiimti terorizmu, grasinimo terorizmu ar asmenų 

verbavimo ir mokymo vykdyti teroro aktus; 

b. kuris įsigaliojusiu, neginčijamu ir neskundžiamu kompetentingos institucijos ar teismo 

nuosprendžiu buvo pripažintas kaltu dėl įdarbinimo teisių pažeidimo: 

i. vieno ar daugiau piliečių ar tautiečių, kurie nėra Europos Sąjungos valstybės narės piliečiai ar 

tautiečiai, įdarbinimo, jei jie Europos Sąjungos valstybės narės teritorijoje gyvena nelegaliai, 

ii. vieno ar kelių asmenų įdarbinimo nesudarant raštiškos darbo sutarties, nepateikiant informacinio 

pranešimo apie tokių asmenų įdarbinimą per įstatymuose ir teisės aktuose numatytą laikotarpį, 

nors toks pranešimas apie darbą pradėjusius asmenis privalo būti pateiktas; 

c. kuris įsigaliojusiu, neginčijamu ir neskundžiamu kompetentingos institucijos sprendimu buvo 

pripažintas kaltu dėl konkurencijos teisių pažeidimų, kurie pasireiškė kaip vertikalus susitarimas, 
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skirtas pirkėjų galimybėms nustatyti perpardavimo kainą apriboti, arba horizontalus kartelinis 

susitarimas, išskyrus atvejį, kai atitinkama konkurencijos teisių pažeidimus nustačiusi institucija 

neskyrė kandidatui ar konkurso dalyviui baudos arba sumažino baudą pagal bendradarbiavimo 

programą; 

d. apie kurio nemokumo procesą yra paskelbta (išskyrus atvejus, kai nemokumo proceso metu 

taikoma finansinė pagalba ar panašios priemonės, skirtos galimo bankroto prevencijai ir 

skolininko mokumui atkurti, tokiu atveju aš įvertinsiu jo galimybę dalyvauti konkurse), kurio 

ekonominė veikla sustabdyta arba nutraukta, pradėtas tokio Rangovo bankroto procesas arba 

Rangovas bus likviduojamas; 

e. kuris šalyje, kurioje organizuojamas Pirkimas arba kurioje toks Rangovas yra registruotas arba 

kurioje yra jo nuolatinė gyvenamoji vieta, turi mokesčių skolų, įskaitant valstybinio socialinio 

draudimo įmokų skolas, bendrai viršijančias sumas, laikomas bendrosiomis viešųjų pirkimų 

ribomis atitinkamose šalyse. 

 

______________________________________________[parašas] [vardas, pavardė] [pareigos] [data] 


