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PATVIRTINTA 

VšĮ „Vaikų ir paauglių socialinis centras“ 

direktoriaus 2020 m. spalio 28  d.  

įsakymu Nr. ĮS-(10)-19/299 

 

KREPŠINIO AIKŠTELĖS PIRKIMO KONKURSO BŪDU SĄLYGŲ APRAŠAS 

 

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Viešoji įstaiga „Vaikų ir paauglių socialinis centras“ (toliau – Centras), įgyvendindamas 

Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamą projektą konkurso būdu perka lauko krepšinio aikštelę 

(lauko krepšinio aikštelės įranga – danga, krepšinio stovas su lanku, aikštelės aptvėrimas - su 

įrengimu). Toliau vadinama Krepšinio aikštelė. 

2. Krepšinio aikštelė perkama vadovaujantis Juridinių asmenų, kurie nėra perkančiosios 

organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų, įgyvendinant Sporto 

rėmimo fondo lėšomis finansuojamus sporto projektus, vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. V-16 su vėlesniais 

pakeitimais (toliau – tvarkos aprašas), ir kitais teisės aktais. 

3. Pirkimas vykdomas vadovaujantis tvarkos aprašu bei šiuo sąlygų aprašu. 

4. Pirkimą organizuoja ir vykdo Centro direktoriaus įsakymu paskirtas pirkimo 

organizatorius (toliau – organizatorius). 

5. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio 

pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų. 

6. Kandidatai privalo atidžiai perskaityti visus sąlygų aprašo reikalavimus, jų priedus ir 

laikytis jose nustatytų reikalavimų. 

7. Išlaidos, susijusios su dalyvavimu pirkime, kandidatams nekompensuojamos. 

8. Apie pirkimą paskelbiama nacionaliniame šalies dienraštyje arba savaitraštyje ir Centro 

internetiniame puslapyje www.vpscentras.lt.  

 

II SKYRIUS 

PIRKIMO OBJEKTAS IR PRIVALOMIEJI REIKALAVIMAI 

 

9. Pirkimo objektą sudaro: 

- Lauko krepšinio aikštelės danga su įrengimu (15x10 m. Viso 150 kv.m.); 

- Reguliuojamo aukščio krepšinio konstrukcija su įrengimu (įbetonuojamas stovas, 

krepšinio lenta su lanku ir tinkleliu) 1 vnt.; 

- Lauko krepšinio aikštelės aptvėrimas. 

10. Reikalavimai, kuriuos turi atitikti siūloma Krepšinio aikštelė yra nurodyti šio aprašo 1 

priede: 

 

III SKYRIUS 

PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS 

 

11. Pasiūlymai dalyvauti pirkime turi būti pateikti iki 2020 m. lapkričio 9 d. 11.00 val. 

Vėliau pateikti pasiūlymai nebus nagrinėjami. 

12. Kandidatas pasiūlymus dalyvauti pirkime ir kitus dokumentus pateikia lietuvių kalba. 

13. Pasiūlymus gali pateikti fiziniai ar juridiniai asmenys. 

14. Kandidatas, pageidaujantis parduoti Krepšinio aikštelę, pateikia organizatoriui 

pasiūlymą raštu, pasirašytą kandidato ar jo įgalioto asmens. Kandidatas pasiūlymą pateikia pagal 

sąlygų aprašo 2 priede pateiktą formą. Pasiūlymą sudaro kandidato dokumentų visuma: 

14.1. Užpildyta (pasirašyta ir skanuota) Sąlygų aprašo 2 priede pateikta forma; 

14.2. Siūlomų prekių pavyzdžiai (nuotraukos). 

15. pasiūlymas pateikiamas elektroniniu paštu: jurga.pukiene@gmail.com .  

16. Į pasiūlyme nurodytą kainą turi būti įtrauktos ir visų numatomų atlikti aikštelės 

http://www.vpscentras.lt/
mailto:jurga.pukiene@gmail.com
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pagrindo paruošimo darbų, taip pat visų aikštelės (dangos, krepšinio stovo, aptvėrimo ir kt.) įrengimo 

darbų ir kt. išlaidos, o taip pat visi kiti mokesčiai (Pvz. GPM, PVM ir kt.), jei tokie yra taikomi 

pardavėjui. 

17. Galutinis Krepšinio aikštelės įrengimo terminas 2020-12-10. Jei dėl nepalankių oro 

sąlygų nebus galimybės tinkamai atlikti visus Krepšinio aikštelės įrengimo darbus, terminas gali būti 

pratęstas, tačiau ne ilgiau, kaip iki 2021-03-31. 

18. Centras neatsako už el. pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių 

pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. Pavėluotai gauti pasiūlymai nenagrinėjami ir grąžinami juos 

pateikusiems kandidatams. 

19. Kandidatas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti, papildyti arba 

atšaukti savo pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, 

pripažįstamas galiojančiu, jeigu Centras jį gauna raštu (elektroniniu paštu) iki pasiūlymo pateikimo 

termino pabaigos. Kandidatas papildomos su pirkimo dokumentais susijusios informacijos gali 

prašyti likus ne mažiau kaip 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Centras šią 

informaciją pateikia visiems kandidatams ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo 

termino pabaigos. 

 

IV SKYRIUS 

PIRKIMO DOKUMENTAI IR JŲ TEIKIMAS 

 

20. Kandidatai sąlygų aprašą (pirkimo sąlygas ir kitus dokumentus, susijusius su pirkimu) 

gali gauti adresu www.vpscentras.lt .Taip pat minėti dokumentai, kandidatui pageidaujant, kandidatui 

gali būti pateikti ir kandidato nurodytomis el. ryšio priemonėmis. 

21. Apie pirkimą paskelbiama dienraštyje „Respublika“ ir Centro internetiniame puslapyje 

www.vpscentras.lt.  

 

V SKYRIUS 

KANDIDATŲ ATRANKA DERYBOMS, KVIETIMAS DERĖTIS IR DERYBOS, 

PRETENZIJŲ PATEIKIMAS IR NAGRINĖJIMAS 

 

22. Pasiūlymai vertinami konfidencialiai, nedalyvaujant pasiūlymus pateikusiems 

kandidatams ar jų atstovams. 

23. Organizatorius nagrinėja: 

23.1. ar pasiūlymas atitinka sąlygų apraše nustatytus reikalavimus; 

23.2. ar su pasiūlymu pateikti visi sąlygų aprašo 14  punkte nurodyti dokumentai; 

23.3. ar siūloma pirkti Krepšinio aikštelė atitinka sąlygų aprašo reikalavimus. 

24. Organizatorius gali prašyti, kad tiekėjai paaiškintų savo pasiūlymus, tačiau negali 

prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo, pateikto konkurso metu, ar galutinio pasiūlymo, 

pateikto derybų metu, esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo 

dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus. 

Organizatorius, pasiūlymų vertinimo metu radęs pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, 

privalo paprašyti tiekėjų per nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, 

nekeičiant pradinio pasiūlymo kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas 

neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis. Jei tiekėjas 

per nurodytą terminą neištaiso aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškina pasiūlymo, jo pasiūlymas 

atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. 

25. Organizatorius atmeta kandidato pasiūlymą, jeigu: 

25.1. pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų kitų reikalavimų, pateikus 

prašymą kandidatas nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų; 

25.2. visi dalyviai, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, pasiūlė per dideles, 

pirkimo vertę viršijančias kainas. 

25.3. kandidatas kartu su pasiūlymu nepateikė reikalaujamų dokumentų ar informacijos ir 

komisijai paprašius, jų nepatikslino; 

25.4. kandidatas pateikė melagingą informaciją; 

26. Organizatorius, išnagrinėjęs kandidatų pasiūlymus visiems kandidatams, kurių 

pasiūlymai neatmesti, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pasiūlymo pateikimo termino pabaigos 

http://www.vpscentras.lt/
http://www.vpscentras.lt/
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vienu metu išsiunčia kvietimą derėtis dėl kainos ir kitų sąlygų, jeigu bus priimtas sprendimas 

papildomai vykdyti derybas. 

27. Komisija ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas pateikia kandidatui motyvuotą 

atsakymą, kodėl kandidato pasiūlymas atmetamas. 

28. Jeigu nė vieno iš kandidatų pateiktų siūlomos pirkti Krepšinio aikštelės dokumentai 

neatitinka reikalavimų, nustatytų pirkimo dokumentuose, pirkimo procedūros atliekamos iš naujo 

arba pirkimas atliekamas kitais tvarkos apraše numatytais būdais. 

29. Centras turi teisę bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo nutraukti pirkimo 

procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti apie tokį nutraukimą pranešant 

visiems kandidatams ne vėliau kaip per 3 darbo dienas. 

30. Jeigu bus nuspręsta papildomai rengti derybas su kandidatais, derybų procedūrų metu 

organizatorius: 

30.1. derasi su kiekvienu kandidatu atskirai; 

30.2. nustato derybų su kandidatais eilę; 

30.3. tretiesiems asmenims negali atskleisti jokios iš kandidato gautos informacijos be jo 

sutikimo, neinformuoja kandidato apie susitarimus su kitais kandidatais. 

31. Visiems dalyviams taikomi vienodi reikalavimai, suteikiamos vienodos galimybės ir 

pateikiama vienoda informacija. 

32. Derybos protokoluojamos. Derybų protokolą pasirašo organizatorius ir kandidatas, su 

kuriuo derėtasi, arba jo įgaliotas atstovas. 

33. Derybos su kandidatu laikomos įvykusiomis ir pasibaigusiomis, kai galutinai susitariama 

dėl kainos ir (ar) techninių, ekonominių ir kitokių pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų ir kai 

derybų rezultatai atitinka pirkimo dokumentus. 

34. Organizatorius gali nesiderėti ir sudaryti pirkimo sutartį su pirminį pasiūlymą pateikusiu 

kandidatu, taip pat kandidato pirminį pasiūlymą vertinti kaip galutinį, kai jis neatvyksta į derybas ir 

(arba) nepateikia galutinio pasiūlymo 

35. Organizatorius, atsižvelgdamas į derybų rezultatus, nustato nugalėtoją ir ne vėliau kaip 

per 5 darbo dienas visiems derybose dalyvavusiems kandidatams išsiunčia informaciją apie priimtą 

sprendimą sudaryti pirkimo sutartį, nurodydamas tiekėją, su kuriuo numatoma sudaryti pirkimo 

sutartį. 

36. Tiekėjas, kuris mano, kad Centras nesilaiko tvarkos aprašo reikalavimų ir tuo pažeidė ar 

pažeis jo teisėtus interesus, turi teisę teikti pretenziją Centrui arba ginti pažeistas teises kreipiantis į 

teismą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

 

VI SKYRIUS VERTINIMO KRITERIJAI 

 

37. Nugalėtojas nustatomas pagal mažiausios kainos kriterijų. Laimėtoju išrenkamas 

kandidatas, kurio pasiūlyta kaina yra mažiausia.  

 

VII SKYRIUS 

PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMAS 

 

57. Centro direktorius, atsižvelgdamas į organizatoriaus sprendimą dėl konkursą laimėjusio 

kandidato, pasiūlo šiam kandidatui sudaryti pirkimo sutartį. 

58. Pinigai už Krepšinio aikštelę pervedami į nurodytą sąskaitą ne vėliau kaip per 45 

dienas nuo galutinio perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos. Pardavėjo pageidavimu 

pasirašius sutartį pardavėjui gali būti sumokėtas iki 20 proc. dydžio avansas. 

59. Pirkimo – pardavimo sutartis laikoma sudaryta, kai yra pasirašyta abiejų sandorio šalių.  

 

 



 

 

Krepšinio aikštelės pirkimo konkurso būdu 

sąlygų aprašo 

1 priedas 

 

Minimalūs reikalavimai parduodamai lauko krepšinio aikštelei 

 

1. Esama padėtis. 

Krepšinio aikštelė turi būti įrengta adresu Pramonės g. 2, Nemenčinė, Vilniaus rajonas. Šiuo 

metu vietoje, kurioje numatoma įrengti aikštelę yra sena asfalto danga. Esama danga yra pažeista, 

nelygi – yra duobės, medžių šaknų iškilotos asfalto dangos vietos ir pan. Esama danga šiuo metu 

nėra tinkama krepšinio aikštelės dangos klojimui. Esama danga kandidato nuožiūra turi būti 

suremontuota arba išardyta ir paklota reikiamos kokybės nauja. 

Kandidatas, esant pageidavimui, gali pats asmeniškai atvykti ir susipažinti su esamos asfalto 

dangos būkle. 

2. Perkamą lauko krepšinio aikštelę turi sudaryti: 

2.1. Lauko krepšinio aikštelės danga; 

2.2. Reguliuojamo aukščio krepšinio konstrukcija (įbetonuojamas stovas, krepšinio lenta 

su lanku ir tinkleliu) 1 vnt. ; 

2.3. Lauko krepšinio aikštelės aptvėrimas. 

3. Reikalavimai atskiroms krepšinio aikštelės sudedamosioms dalims: 

3.1. Reikalavimai dangai: 

Perkama iš SBR gumos granulių ir poliuretano ir pigmento mišinio pagaminta, ne plonesnė 

kaip 40 mm. danga. Gali būti vientisa (liejama) arba ne mažesnių kaip 1000x1000 mm dydžio 

plokščių forma. Krepšinio aikštelės išmatavimai – 15x10 m. Viso 150 kv. m. Siūloma danga turi 

būti pritaikyta naudoti lauke ištisus metus, atspari temperatūrų svyravimams (vasaros ir žiemos 

laikotarpiai). Danga turi būti klojama ant lygaus, tinkamai paruošto pagrindo.  

Kandidatas į dangos pasiūlymo kainą turi įskaičiuoti pagrindo paruošimą (esamos asfalto 

dangos remontas ar išardymas ir išardžius naujos asfalto ar betono dangos (pagrindo) paklojimas) ir 

krepšinio aikštelės dangos įrengimo paklojimo, bei krepšinio aikštelės linijų išbraižymo išlaidas 

(sąnaudas). 

3.2. Reikalavimai reguliuojamo aukščio krepšinio konstrukcijai: 

Kandidatas turi pasiūlyti reguliuojamo aukščio krepšinio konstrukciją, kurią turi sudaryti (ne 

žemesnių charakteristikų): 

- Pagrindinis įbetonuojamas stovas: skersmuo ne mažiau 140x140mm, dažytas milteliniu 

būdu. 

- Krepšinio lenta: tvirtinama nuo įbetonuojamo stovo, pagaminta iš grūdinto 10 mm storio 

stiklo, išmatavimai: 1650x900  mm.; 

- Krepšinio lankas: profesionalus lankas su specializuotu tinklelio tvirtinimu (be kabliukų) 

maksimaliam žaidėjų saugumui, lankas spyruokliuojantis, lanko mechanizmo komplekte dvi 

šoninės guolius laikančios spyruoklės ir viena  centrinė. 

Į reguliuojamo aukščio krepšinio konstrukcijos kainą turi būti įskaičiuotos ir stovo 

įbetonavimo, pastatymo bei visos konstrukcijos surinkimo išlaidos. 

3.3. Reikalavimai lauko krepšinio aikštelės aptvėrimui. 

Aikštelė turi būti aptverta iš trijų pusių (aikštelės šonai ir krepšinio konstrukcijos pusėje). 

Bendras ilgis ne mažiau kaip 35 metrai.  

Tvoros aukštis ne mažiau kaip 4 metrai. Tvoros atraminiai stulpai – 4 m. aukščio, pagaminti iš 

plieno, dažyti milteliniu būdu. 

Tvora - polipropileninis tinklas. 

Į krepšinio aikštelės aptvėrimo kainą turi būti įskaičiuotos visos aptvėrimo stulpų pastatymo 

(įgręžimo ir/ar įbetonavimo) bei tvoros sumontavimo išlaidos. 
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Krepšinio aikštelės pirkimo konkurso būdu 

sąlygų aprašo 

2 priedas 

 

 

 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo 
yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas, arba fizinio asmens vardas pavardė, asmens kodas, adresas) 

 

VšĮ „Vaikų ir paauglių socialinis centras“ 

Konkurso organizatoriui 

Švenčionių g. 18a, Nemenčinės m., Vilniaus raj. 
 

PASIŪLYMAS 

DĖL KREPŠINIO AIKŠTELĖS PIRKIMO 

 
2020-    -      Nr.  

(data) 
 

 

 

Tiekėjo pavadinimas ir kodas 

 

 

 

Tiekėjo adresas 

 

 

Kontaktinio asmens vardas ir pavardė  

Telefono numeris  

El. pašto adresas  
 

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis konkurso 

sąlygų apraše. 
 

Mes siūlome šias prekes: 

                         1 lentelė 

 

Eil. 

Nr. 

Pavadinimas Kiekis Vieneto / kv.m. 

kaina su PVM 

Suma su PVM 

(3x4) 

1 2 3 4 5 

1. Lauko krepšinio aikštelės danga 150 kv.m   

2.  Reguliuojamo aukščio krepšinio 

konstrukcija 

1 vnt.   

3.  Lauko krepšinio aikštelės aptvaras 1 vnt.   

 

 
 

Pirkimo bendra pasiūlymo kaina             Eur su PVM  
                                                   (suma žodžiais) 

 

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, GPM, PVM ir kt.. 

 

Siūlomos Prekės visiškai atitinka pirkimo sąlygose nurodytus reikalavimus.  

 

 

IŠ VISO SU PVM:  
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SIŪLOMOS PREKĖS 
                            2 lentelė 

 

 

Eil. 

Nr. 

Pavadinimas Pildo tiekėjas 

Siūlomos prekės pavadinimas (kodas, jei yra), 

gamintojas, techninės charakteristikos 

1. Lauko krepšinio aikštelės 

danga 

 

2. Reguliuojamo aukščio 

krepšinio konstrukcija 

 

3. Lauko krepšinio aikštelės 

aptvaras 

 

 

 

      

    

 

 
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų 

pavadinimas) 

 (Parašas)  (Vardas ir pavardė) 

 

 

 


