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I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Sios taisykles nustato daugiabudio namo bendrojo naudojimo objektq administratoriaus

-

UAB
,,Admituras" (toliau - Administratorius), veikiandio pagal Daugiabudio namo bendrojo naudojimo objektq
administravimo nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2015 m. rugpjfldio 5 d. nutarimu
Nr. 831 ,,Del Daugiabudio namo bendrojo naudojimo objektq administravimo nuostatq patvirtinimo"
(toliau - Nuostatai), organizuojamq ir vykdomq daugiabudio namo bendrojo naudojimo objektq prieZiuros
paslaugq (toliau- prieZilros paslaugos) ir atnaujinimo darbq (toliau - darbq) pirkimq vykdymo tvark4.
Administratorius ndra perkandioji organizacija, kaip apibreZta Lietuvos Respublikos vie5qjq pirkimq
istatyme.
2.Pirkimo taisykles nera taikomos ir pagal jas pirkimas ndra vykdomas, kai Administratorius gauna butq ir
kitq patalpq savininkq daugumos sprendim4 @avedimf del paslaugq ir atnaujinimo ir remonto darbq
tiekejo pasirinkimo.
3. Pirkimq taisyklese vartojamos s4vokos:
Apklausa - pirkimo biidas, kai UAB ,,Admituras" apklausia kelet4 potencialiq pasirinktq tiekejq ,bet ne
maLiau kaip 3 (tris) del prieZiDros paslaugq teikimo ir (ar) darbq atlikimo vadovaudamasis Pirkimq
taisyklemis pagal Administratoriaus parengtas ir su bendrojo naudojimo objektq savininkq i5rinktu atstol.u
(-ais) suderintas pirkimo s4lygas;
Darbu pirkimas - pirkimas, kurio dalykas (objektas) yra atlikti arba kartu suprojektuoti ir atlikti statybos
darbus pagal privalomuosius reikalavimus, nustatytus statybos techniniame reglamente STR 1.12.05:2010
,,Privalomieji statiniq (gyvenamqjq namrl) naudojimo ir prieZilros reikalavimai", patvirtintame Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2002 m. liepos ld. isakymu Nr. 351 ,,Del statybos techninio reglamento
jq
STR 1.12.05:2002 ,,Gyvenamqjq namq naudojimo
prieZitiros privalomieji reikalavimai
lgyvendinimo tvarka" patvirtinimo.
Dervbos - pirkimo btdas, kai Administratorius su tiekejais ir su vienu ar keliais i5 jq derasi del pirkimo
sutarties s?lygq;
Elektronin6s priemonGs elektronine iranga, naudojama duomenims, perduodamiems ir gaunamiems
laidinemis, radijo, optinemis ar kitomis elektromagnetinemis priemondmis, apdoroti (iskaitant skaitmening
kompresij4) ir saugoti;
Konkursas - pirkimo budas, kai pirkimo skelbimas del prieZitiros paslaugq teikimo ir (ar) darbq atlikimo
pagal administratoriaus nustatytas pirkimo s4lygas yra publikuojamas nacionaliniame Salies dienra5tyje
arba regionineje spaudoje ir Administratoriaus interneto svetaineje (eigu toki4 jis turi),ir kiekvienas
suinteresuotas tiekej as gali pateikti pasiulym4;
Pasiiilvmas - tiekejo ra5tu pateikti dokumentai, kuriuose silloma tiekti prieZiuros paslaugas ar atlikti
darbus pagal Administratoriaus nustatytas pirkimo s4lygas, arba vie5ai (internete, reklamineje medZiagoje
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ir

ar kitaip) tiekejq pateikiama informacija apie pirkimo objekt4. Pateikimas raStu rei5kia bet koki4

informacijos iSrai5kq Lodiiats arba skaidiais, kuri4 galima perskaityti, atgaminti ir perduoti; toks pateikimas
gali apimti elektroninemis priemonemis perduot4 ir saugom4 informacij4;
P4s.lausu pirkimas - pirkimas, kurio dalykas (objektas) yra paslaugos, taip pat pirkimas, kurio dalykas
(objektas) yra prekes ir paslaugos, jeigu paslaugq verte didesne ul,prekiq kaina, a. pirki.a,
,kurio dalykas
(objektas) yra paslaugos ir darbai, jeigu Sie darbai tik papildo perkamas paslaugas;
Parai5ka - dokumentq visuma, kuria tiekejas ra5tu pareiSkia pageidavim4 dalyvauti pirkimo procedgrose;
Pirkimas - Administratoriaus atliekamas ir Pirkimq taisykliq reglamentuojamas paslaugq ar darbq
pirkimas. Jei administratorius administruoja kelis namus, tq padiq puriaugq, pr.kiq ar darbq pirtimus
iis
gali jungti i vien4 pirkim4. Pirkimai skirtingiems namams i5skiriami atskiras pirkimo dalis ir kiekvienam
i
namui sudaroma pirkimo sutartis;
Pirkimo dokumentai - Administratoriaus skelbiami ar pateikiami tiekejams dokumentai, apibudinantys
perkam? objekt4 (prieZi[ros paslaugas ar darbus) ir pirkimo s4lygas (skelbimas, technine specifikacija,
apra5omieji dokumentai, kiti dokumentai ir dokumentq paaiSkinimai (patikslinimai);
Pirkimo sutartis - Administratoriaus ir vieno ar daugiau tiekejq ra5tu sudaryta sutartis, kurios dalykas
(obj ektas) yra prieLiuros paslaugos ar darbai ;
Pirkimo pradZia - apklausos atveju Administratoriaus kreipimasis tiekej4 (-us), pra5ant pateikti
pasitilym4 arba viesai (internete, reklamineje medZiagoje ar kitaip) tiekejo pateiktos informacijos apie
pirkimo objekt4 pateikimas , arba konkurso atveju - pirkimo skelbimo paskelbimas spaudos leidinyje ir
Administratoriaus interneto svetaineje;
Pirkimo skelbimas Administratoriaus skelbimas nacionaliniame Salies dienrastyje arba regionineje
spaudoje ir Administratoriaus interneto svetaineje apie organizuojam4prieZiDros paslaugq ar darbq pirkimo
konkursq
[kio subjektas ar tokiq subjektq grupe (toliau tiekejas),
galintis pasidlyti ar sillantis prieZi[ros paslaugas ar darbus.
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II. PIRKIMO TIKSLAS IR PAGRINDINIAI PRINCIPAI
4. Pirkimo tikslas - vadovaujantis Pirkimq taisykliq nustatytais reikalavimais, sudaryti pirkimo sutarti,
leidLiandiq isigyti Administratoriui prieZitiros paslaugas ar darbus, racionaliai ir skaidriai naudojant butq
ir kitq patalpq savininkq le5as.
5. Administratorius uZtikrina, kad atliekant pirkimo proceduras, nustatant laimetoj4 ir vykdant pirkimo
sutarties reikalavimus b[tq laikomasi lygiateisi5kumo,nediskriminavimo,abipusio pripaZinimo,
proporcingumo, skaidrumo principq, kaip jie suprantami Lietuvos Respublikos vie5qjq pirkimq istatyme.

III. NUMATOMO PIRKIMO VERTES NUSTATYMAS
6. Numatomo paslaugq pirkimo verte nustatoma atsiZvelgiant inumatomq sudaryti to paties tipo paslaugq
pirkimo sutardiq numatom4 vertg be pridetines vertes mokesdio. Verte nustatoma pirkimo pradLioje.
7. To paties tipo paslaugq pirkimo sutartimis laikomos sutartys, kurios sudarytos del tos padios kategorijos

paslaugq, arba sutartys, kuriq sudarymu yra arba gali bDti suinteresuotas tas pats tiekejas. Perkamq
paslaugq kategorijos suprantamos taip, kaip jos yra nustatytos Lietuvos Respublikos viesqjq pirkimq
istatymo 2 priedelyje.
8. Jeigu paslaugq pirkimas atliekamas vien4 kart4, pirkimo verte yra numatomos sudaryti pirkimo sutarties
vertd, jei kelet4 kartq - pirkimo verte yra nustatoma bendra visq to paties tipo paslaugq pirkimo sutardiq
verte.

9. Darbq pirkimo vefi6 nustatoma atsiZvelgiant i visq sudaromq darbq pirkimo sutardiq verdiq sum4,
iskaitant ir numatomo projekto parengimo (tuo atveju, kai kartu perkamas darbq atlikimas ir projekto
rengimas) ir kitq darbq pirkimo sutardiai atlikti bfitinq prekiq ir paslaugq numatomas vertes.
IV. PIRKIMU ORGANIZAVIMAS

IR VYKDYMAS

10. Pirkimas gali bDti vykdomas apklausos arba konkurso budu. Konkurso organrzavimas yra privalomas,
kai numatomo pirkimo verte be PVM yra lygi ar didesne nei 3000 enrq arba del susidariusiq ypatingq
aplinkybiq (avarija, stichine nelaime ar kitoks nenugalimos jegos poveikis) pirkimo nelmanoma
ivykdyti
konkurso budu. Visais atvejais Administratorius gali pasirinkti vykdyti pirkim4 konkurso budu.
11. Kai numatomo pirkimo verte be PVM yra maZesne nei 3000 eury, pirkimas gali b[ti vykdomas ir
apklausos, ir konkurso bridu.
12. Administratorius, vadovaudamasis Nuostatq nustatyta informacijos apie savo veikl4 skelbimo tvarka,
privalo informuoti daugiabudio namo butq ir kitq patalpq savininkus apie planuojamus vykdyi paslaugq ir

atnaujinimo darbq pirkimus.
13. Administratorius privalo nustatyti ir pirkimo pradLioje tiekejams pateikti tikslius ir aiSkius minimalius
techninius ir (arba) funkcinius perkamq prieZi[ros paslaugq ir darbq reikalavimus ir (arba) apibudinti
norim4 rezultat4 pasiulymo pateikimo termin4, kitas pirkimo s4lygas ir tiekejq pasiflymq vertinimo
kriterijus, si[lomos pasiraSyti pirkimo sutarties s4lygas. Administratorius turi teisq nustatyti minimalius
tiekejq kvalifikacijos, finansiniq, ekonominiq ir techniniq pajegumq reikalavimus ir parengti iSsamius
pirkimo dokumentus.
14' Apibrldinant pirkimo objekt4 negali buti nurodytas konkretus modelis ar Saltinis, konkretus procesas ar
prekes Zenklas, konkreti kilme ar garnyba. del kuriq tam tikriems tiekejams butq sudarytos palankesnes
s4lygos arba jie b[tq atmesti, i5skynrs atvejus, kai neimanoma tiksliai ir suprantamai apibfidinti pirkimo
objekto. Tokiu atveju tiekejams butina nurodyti, kad yra priimtini objektai lygiaverdiai savo savybemis.
15. Apklausa gali bDti atliekama raStu arba LodLiu, arba pasinaudojant viesai tiekejq pateikta informacija
(internete, reklamineje medZiagoje ir kita viesai prieinama informacija) apie siulomas prieZiuros paslaugas,
darbus. Tame padiame pirkime dallvaujantys tiekejai turi buti apklausiami ta padia forma.
16. Pirkdamas apklausos brldu ,Administratorius privalo apklausti toki tiekejq skaidiq, kad bltq galima
palyginti ir ivertinti ne maLiau kaip tris Administratoriaus nustatytus minimalius reikalavimus atitinkandius
tiekejq pasirilymus, i5skyrus Pirkimq taisykliq 16 punkte nustatytus atvejus.
lT.MaLiau tiekejq, negu nurodlta Pirkimq taisyklese 15 punkte, gali blti apklausiama Siais atvejais:
17.1. paai5kejus, kad Salyje yramaLiautiekejq, kurie gali suteikti prieZilros paslaugas ar atlikti darbus;
17.2. didesnio tiekejq skaidiaus apklausa reikalautq neproporcingai dideliq laiko ir Zmoni5kqjq iStekliq ar
le5q s4naudq.

18. Perkant konkurso bldu Administratorius privalo parengti pirkimo skelbim4 @irkimo taisykliq 2
ir or ganizuoti j o i Sspausdinim4 pasirinktame spaudo s leidinyj e.
19. Konkursas laikomas ivykusiu, jei yra gautas bent vienas tiekejo pasiulymas, atitinkantis

pri edas)

Administratoriaus nustatytus minimalius reikalavimus.
20. Konkursui neivykus del to, kad nebuvo gauta ne vieno Administratoriaus nustatytus minimalius
reikalavimus atitinkandio tiekejo pasiiilymo, Administratorius turi teisq pakartotini pirkim4 vykdyti
apklausos btdu Pirkimo taisykliq nustatyta tvarka.
21. Tiekejq pasitlymams vertinti Administratorius skiria pirkimq orgartizatoriq, kuris Pirkimq taisykliq
nustatyta tvarka organizuoja ir atlieka pirkimus apklausos budu, kai tokiems pirkimams atlikti nesudaroma
pirkimo komisija, ir (arba) sudaro pirkimo komisij4 skiria pirkimo komisijos pirminink4 nustato uZduotis.
Komisija sudaroma i5 ne maZiau kaip trijq nariq. Pagal Nuostatq 16 punkt4 komisijq darbe dalyvauja
daugiabudio namo butq ir kitq patalpq savininkq i5rinktas atstovas (ei yra iSsirinktas). Pirkimo komisij4
privaloma sudaryti, kai perkama konkurso b[du. Komisijos veiklos forma yra posedZiai.
22. Administratorius gali nustatyti Siuos tiekejq pasi0lymq vertinimo kriterijus:
22.1. maLiausios kainos - kai laimejusiu pripaZistamas pasitilymas, kuriame nurodyta maliausiakaina;

22.2. ekonominio naudingumo - kai laimejusiu pripaListamas pasillymas, surinkgs daugiausia balq pagal
pirkimo dokumentuose nustatytus pasiulymq vertinimo kriterijus, susijusius su pirkimo objektu - paprastai
kokybes, kainos, techniniq privalumq, estetiniq ir funkciniq charakteristikq, aplinkosaugos charakteristikrl,
eksploatavimo iSlaidq, veiksmingumo, garantinio aptarnavimo ir technines pagalbos, pristatymo datos,
pristatymo laiko arba uZbaigimo laiko.
23. Atsllvelgdamas i pirkimo bld4 ir sudetingum4, Administratorius privalo nustat),ti proting4 pasi[lymo
pateikimo termin4 kuris negali bUti trumpesnis kaip 5 darbo dienos. Perkant konkurso b[du, pasi[lymq
pateikimo terminas negali bfiti trumpesnis negu 14 dienq nuo pirkimo paskelbimo.
24. Nepriklausomai nuo pasirinkto pirkimo btido Administratorius, uZtikrindamas Pirkimq taisyklil3 - 4
punktuose nustatytq principq laikym4si, turi teisg deretis su tiekejais del techniniq, ekonominiq, teisiniq ir
kitokiq pasiflymo sqlygq siekdamas ekonomi5kiausio rezultato. Derybos turi buti vykdomos su visais
tiekejais, pateikusiais Administratoriaus nustatytus minimalius reikalavimus atitikusius pirminius
pasillymus. Derybq metu tiekejai neturi bflti diskriminuojami jiems pateikiant skirting4 informacij4 arba
kaip nors kitaip ribojant atskiry tiekejq galimybes pagerinti savo pasitlymus. Derybq rezultatai iforminami
protokolu.
25. Tiekejq galutiniai pasiulymai vertinami pagal tiekejams pirkimo pradlioje pirkimo dokumentuose ar
pirkimo skelbime nurodyt4 vertinimo kriterijq (vien4 iS 2l punkte nurodytq).Vertinami tik
Administratoriaus nustat5rtus minimalius reikalavimus atitinkantys tiekejq galutiniai pasitilymai.
26. Pirkim4 organizatorius arba pirkimq komisija turi parengti ir uZpildyti-apklausos atveju-tiekejq
apklausos paLymq (Pirkimq taisykliq 1 priedas),konkurso atveju-konkurso vertinimo protokol4 ir kitus
vertinimo dokumentus. Perkant konkurso bldu, konkurso vertinimo protokol4 ir (arba) kitus vertinimo
dokumentus privalo uZpildyti ir pasira5yti pirkimq komisija.
27. Administratorius gali pra5yti, kad tiekejai paaiSkintq savo pasiulymus, tadiau negali pra5yti, si[lyti arba
leisti pakeisti pasiulymo, pateikto apklausos ar konkurso metu, ar galutinio pasiiilymo, pateikto derybq
metu, esmds - pakeisti kain4 arba padary.ti kitq pakeitimq, del kuriq pirkimo dokumentq reikalavimq
neatitinkantis pasitilymas taptq atitinkantis pirkimo dokumentq reikalavimus. Administratorius, pasillymq
vertinimo metu radgs pasitlyme nurodytos kainos apskaidiavimo klaidq, privalo papra5yti tiekejq per
nurody4 termin4 i5taisyti pasi[lyme pastebetas aritmetines klaidas, nekeidiant vokq su pasifilymais
atple5imo posedZio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasi[lyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekejas
neturi teises atsisaky.ti kainos sudedamqjq daliq arba papildyti kain4 naujomis dalimis. Jei tiekejas per
nurodyt4 termin4 neiStaiso aritmetiniq klaidq ir (ar) nepaaiSkina pasifllymo, jo pasillymas atmetamas kaip
neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytq reikalavimq. Atliekant derybas, galima deretis del kainos ir
kitq pirkimo s4lygq, galutiniai derybq rezultatai uZfiksuojami derybq protokoluose ar po derybq
pateiktuose galutiniuose pasiDlymuose. Galutiniai derybqrczultatai negali bflti keidiami.
28. Administratorius pasiUlym4 turi atmesti, jeigu:
28.1. paralSk4 arba pasiulym4 pateikgs tiekejas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytq minimaliq
kvalifikacijos reikalavimq arba pateikus praiym4 Administratoriaus motyvuotu praSymu nepatikslino
pateiktq netiksliq ar neiSsamiq duomenq apie savo kvalifikacij4;
28.2. pasiilymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytq kitq pirkimo dokumentuose nurodyq
reikalavimq arba pateikus praSym4 Administratoriaus motyvuotu pra5ymu nepatikslino pateiktq netiksliq ar
nei5samiq duomenq;

28.3. visi dalyviai, kuriq pasi[lymai neatmesti del kitq prieZasdiq, pasiule per dideles kainas (kaina
laikytina per didele, jeigu ji yra didesne uZ suplanuotas leSas).
29. Laimejusiu pripaZistamas ekonomi5kai naudingiausias tiekejo galutinis pasi[lymas arba tas galutinis
pasiulymas, kuriame nurodyta maZiausia kaina atsiZvelgiant i pirkimo dokumentuose ar skelbime pirkimo
pradZioj e nurodyt4 pasillymq vertinimo kriterij q.
30. Administratorius bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisE nutraukti pirkimo
procedflras, jeigu atsirado aplinkybiq, kuriq nebuvo galima numatyti.
31. Priemgs sprendim4 nutraukti pirkimo procediiras, Administratorius ne veliau kaip per 3 darbo dienas
nuo sprendimo priemimo privalo apie 5i sprendim4 prane5ti visiems pasiulymus pateikusiems tiekejams, o
jeigu pirkimo procedtiros nutraukiamos iki galutinio pasifllymo pateikimo termino - visiems pirkimo
s4lygas ir (arba) pirkimq dokumentus turintiems tiekejams. Jeigu pirkimo sqlygos ir (arba) pirkimo

dokumentai skelbiami viesai, (pavyzdLiui, interneto svetaineje),ten pat skelbiamas pranesimas apie pirkimo
procedurq nutraukim4.
32. Vykdant apklaus4 arba perkant konkurso budu, Administratorius nedelsdamas (ne veliau kaip per 5
darbo dienas) tiekejus raStu informuoja apie priimt4 sprendim4 sudaryti pirkimo sutarti, nurodydamas
tiekej4, su kuriuo numatoma sudaryti pirkimo sutarti. Administratorius ta padia tvarka turi informuoti apie
prieZastis, del kuriq buvo priimtas sprendimas nesudaryti pirkimo sutarties.

V. PIRKIMO SUTARTIS
33. Pirkimo sutartis sudaroma (pasiraSoma) su laimejusi pasiflym4 pateikusiu tiekeju arba,kai kreipiamasi
vien4 tiekej4, su vieninteli pasiulym4 pateikusiu tiekeju, kurio galutinis pasiiilymas atitinka
Administratoriaus nustatytus minimalius reikalavimus. Sudarant pirkimo sutarli negali bUti keidiama
laimejusio tiekejo pasiulymo kaina (ei buvo vykdyos derybos Pirkimo taisykliq 23 punkte nusrarlra
tvatka, derybq protokole uZfiksuota galutine derybq kaina) ir pirkimo dokumentuose bei galutiniame
pasiiilyme nustatytos pirkimo s4lygos. Sudarant sutarti gali bfiti reikalaujama,kadtiekejas pateiktq sutarties
ivykdymo garantijl ar uZtikrintq prievoliq ivykdym4 kitais Lietuvos Respublikos civiiiniame kodekse
numatytais prievoliq ivykdymo uZtikrinimo bldais.
34. Pirkimo sutartyje turi bUti nustatyta:
34.1. sutarties Saliq teises ir pareigos;
34.2. perkamos paslaugos ar darbai, jeigu imanoma - tikslus jq kiekis;
34.3. atsiskaitymq ir mokejimo tvarka;
34.4. pievoliq ivykdymo terminai;
34.5. gindq sprendimo tvarka;
3 4.6. sutarties nutraukimo tvarka;
3 4.7 . sutarties galiojimas.
35. Jeigu tiekejas, kuriam pasillyta sudaryti (pasira5yti) pirkimo sutarti, ra5tu atsisako j4 sudaryti arba jei

tik i

tiekejo pateikta informacija melaginga, arba tiekejas atsisako sudaryti pirkimo sutarti pirkimo
dokumentuose nustatytomis s4lygomis, laikoma, kad jis atsisake sudaryti pirkimo sutarti. Tada
Administratorius si[lo sudaryti pirkimo sutarti tiekejui, kurio pasillymas pagal patvirtint4 pasiulymq eilg
yra pirmas po tiekejo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutarti.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
36. Tiekejas, kuris mano, kad Administratorius nesilaiko Siq Pirkimo taisykliq reikalavimq ir tuo paLeidd ar
paZeis jo teisetus interesus, turi teisq per 5 darbo dienas nuo prane5imo apie Administratoriaus priimt4
sprendim4 dienos pateikti preteruijar. Jei Administratorius per nustatyt4 termin4 nei5nagrinej a jam pateiktos
pretenzijos, tiekejas turi teisg pateikti praSym4 ar pareikSti ieskini teismui per 15 dienq nuo tos dienos,
kuri4 Administratorius turejo raStu praneSti apie priimt4 sprendim4 pretenzijq pateikusiam tiekejui,
suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams.
36. Administratorius privalo saugoti pirkimo sutartis, pirkimo vykdymo ir vertinimo dokumentus ir kitus su
pirkimu susijusius dokumentus ne trumpiau kaip 10 (de5imt) metq po pirkimo sutarties igyvendinimo
pabaigos.

