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Kaunas 
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Dalyvavo: 

Komisijos pirmininkas: Arvydas Gudas 

Komisijos nariai: Regina Rakutytė, Jolita Stankevičienė, Albina Pranskietienė, Rimantas 

Sajus. 

 

DARBOTVARKĖ:  

1. Remonto darbų pirkimo vokų atplėšimo procedūra. 

2. Remonto darbų pirkimo pateiktų pasiūlymų analizė ir vertinimas. 

3. Remonto darbų pirkimo pasiūlymų eilės sudarymas, laimėtojo paskelbimas ir 

sutarties pasirašymo datos nustatymas. 

 

1. SVARSTYTA. Remonto darbų pirkimo vokų atplėšimo procedūra. 

Komisijos pirmininkas pranešė, kad kvietimas dalyvauti pirkime buvo išsiųstas Centrinėje 

viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) 2014 m. gegužės 6 d., pirkimo Nr. 184495. Buvo 

pakviesti 5 (penki) tiekėjai. 

Jolita Stankevičienė pranešė, kad gauti 3 (trys) tiekėjų pasiūlymai, jie, pateikti 

elektroninėmis priemonėmis. 

Vokai atplėšiami ir susipažįstama su pateiktais pasiūlymais elektroninėmis priemonėmis. 

Komisijos pirmininkas paaiškino, kad neteisėtos prieigos atvejų prie elektroninėmis 

priemonėmis pateiktų pasiūlymų nebuvo užregistruota. Susipažįstama su elektroninėmis priemonėmis 

pateiktais pasiūlymais ir paskelbiama ši informacija: 

 

 

 



Pasiūlymo 

pateikimo laikas 

(data, valanda, 

minutė) 

Tiekėjo pavadinimas Pasiūlymas pateiktas 

perkančiosios organizacijos 

nurodytomis elektroninėmis 

priemonėmis (Taip/Ne) 

Pastabos 

2014-05-08, 

18.50 val. 

UAB „Grastatas“ Taip Pasiūlymą sudaro 

10 lapų 

2014-05-14,  

20.55 val 

UAB „EDS projektai“ Taip Pasiūlymą sudaro 

12 lapų 

2014-05-15,  

10.14 val. 

UAB „Nelsta“ Taip Pasiūlymą sudaro 

1 lapas 

 

NUTARTA: Vokų atplėšimas įvykdytas sėkmingai.  

 

2.  SVARSTYTA. Remonto darbų pirkimo pateiktų pasiūlymų analizė ir vertinimas. 

Komisija peržiūrėjusi CVP IS priemonėmis pateiktus pasiūlymus, skelbia šią informaciją: 

Voko 

Nr. 

 

 

Tiekėjo pavadinimas 

Nurodytas įgalioto 

asmens vardas, pavardė, 

pareigos (Taip/Ne) 

 

 

Bendra pasiūlymo kaina 

(Lt) 

1. UAB „Grastatas“ Taip 26620,00 

2. UAB „EDS projektai“ Taip 26189,51 

3. UAB „Nelsta“ Taip 23003,77 

 

Komisijos nariai vieningai siūlo patvirtinti visus pasiūlymus, kaip atitinkančius 

reikalavimus.  

NUTARTA: Patvirtinti visus pasiūlymus, kaip atitinkančius reikalavimus. 

 

3. SVARSTYTA. Remonto darbų pirkimo pasiūlymų eilės sudarymas, laimėtojo 

paskelbimas ir sutarties pasirašymo datos nustatymas. 

Komisija išnagrinėjusi pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus atitinkančius 

teikėjų pasiūlymus siūlo sudaryti tokią pasiūlymų eilę:  

1. UAB „Nelsta“ – 23003,77 Lt (dvidešimt trys tūkstančiai trys litai, 77 ct); 

2. UAB „EDS projektai“ – 26189,51 Lt (dvidešimt šeši tūkstančiai šimtas aštuoniasdešimt 

devyni litai, 51 ct);  

3. UAB „Grastatas“ – 26620,00 Lt (dvidešimt šeši tūkstančiai šeši šimtai dvidešimt litų, 

00 ct); 



Vadovaujantis „Atžalyno“ vidurinės mokyklos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis 

ir pirkimo dokumentais, laimėtoju siūloma pripažinti UAB „Nelsta“, pasiūliusį mažiausią bendrą 

remonto darbų (šilumos punkto renovacijos) kainą 23003,77 Lt (dvidešimt trys tūkstančiai trys litai, 77 

ct). Komisijos pirmininkas Arvydas Gudas siūlo pakviesti laimėjusį tiekėją iki 2014 m. birželio 21 d. 

sudaryti preliminarią sutartį.   

NUTARTA: Nustatyti tokią pasiūlymų eilę: 

1. UAB „Nelsta“ – 23003,77 Lt (dvidešimt trys tūkstančiai trys litai, 77 ct); 

2. UAB „EDS projektai“ – 26189,51 Lt (dvidešimt šeši tūkstančiai šimtas aštuoniasdešimt 

devyni litai, 51 ct);  

3. UAB „Grastatas“ – 26620,00 Lt (dvidešimt šeši tūkstančiai šeši šimtai dvidešimt litų, 

00 ct); 

Laimėtoju siūloma pripažinti UAB „Nelsta“, pasiūliusį mažiausią bendrą remonto darbų 

(šilumos punkto renovacijos) kainą 23003,77 Lt (dvidešimt trys tūkstančiai trys litai, 77 ct). Pakviesti 

laimėjusį tiekėją iki 2014 m. birželio 21 d. sudaryti preliminarią sutartį.   

 

 

Komisijos pirmininkas  Arvydas Gudas 

Komisijos nariai:  Regina Rakutytė 

  Albina Pranskietienė 

  Jolita Stankevičienė 

  Rimantas Sajus 

 


