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I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. D1-754 „Dėl 

finansavimo skyrimo projektams pagal koncepciją „Klimato kaitos švelninimo ir (ar) 

prisitaikymo prie klimato kaitos sprendimų ir technologijų diegimas besivystančiose 

šalyse, perduodant Lietuvos patirtį“ skirtas finansavimas iš Klimato kaitos programos 

lėšų, ir Vystomojo bendradarbiavimo veiklos, finansuojamos iš Klimato kaitos 

programos lėšų.  

1.2. UAB „Solet Technics“ (toliau – Pareiškėjas arba Pirkėjas) vykdydama pirkimą 

projektui „Aplinkos taršos ir klimato kaitos problemų sprendimas įrengiant saulės 

elektrines Armėnijos mokyklų bendruomenėms ir perduodant Lietuvos saulės 

energetikos patirtį vietiniams partneriams ir įstaigoms“ (toliau – Projektas) Nr. VB-3 

(2021) numato įsigyti Saulės elektrinės (bendra galia: 115 kW) įrangą ir rangos darbus. 

1.3. Pirkimas vykdomas ir pagrindinės sąvokos vartojamos vadovaujantis Ūkio subjektų, 

kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

įstatymą, pirkimų vykdymo tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), patvirtintu Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. D1-762 (2018 m. 

lapkričio 9 d. Nr. D1-946 įsakymo redakcija), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu 

(toliau – Civilinis kodeksas), kitais teisės aktais bei šiomis konkurso sąlygomis (toliau 

– Konkurso sąlygos). 

1.4. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas dienraštyje „Vakaro žinios“. Papildomai skelbiama 

Pareiškėjo internetiniame puslapyje https://www.solet.lt. 

1.5. Pirkimas atliekamas konkurso būdu laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, 

abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų.  

1.6. Konkursas laikomas įvykusiu, jei yra gautas bent vienas pirkimo reikalavimus 

atitinkantis tiekėjo pasiūlymas.  

1.7. Pirkimo objekto įsigijimas finansuojamas iš Klimato kaitos programos lėšų ir Užsakovo 

nuosavų lėšų. 

1.8. Konkursui neįvykus dėl to, kad nebuvo gauta nė vieno Pirkėjo nustatytus reikalavimus 

atitinkančio tiekėjo pasiūlymas, Pirkėjas pasilieka teisę vykdyti pakartotinį pirkimą. 

1.9. Pirkimą vykdančios neperkančiosios organizacijos įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį 

ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus: Paulina 

Liaugaudaitė +37065241719, info@solet.lt ; Adresas: UAB „Solet Technics“ Žirmūnų 

g. 139, LT-09120, Vilnius, Lietuvos Respublika. 

II SKYRIUS 

PIRKIMO OBJEKTAS 

 

2.1 Perkama 115 kW galios saulės elektrinės įranga bei rangos darbai Armėnijoje. 

Kartu su sumontuota saulės elektrine tiekėjas privalo pateikti saulės elektrinės 

https://www.solet.lt/
mailto:info@solet.lt


3 

 

monitoringo  sistemą, supažindinti su jos veikimo principais. Perkamos įrangos ir darbų 

savybės nustatytos pateiktoje Techninėje specifikacijoje, kuri pridedama Konkurso 

sąlygų priede Nr. 2. 

2.2 Jei techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus modelis 

ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar 

gamyba, laikyti, kad priimtini ir savo savybėmis lygiaverčiai objektai. 

2.3 Šis pirkimas į dalis neskirstomas, todėl pasiūlymas turi būti pateiktas visam nurodytam 

pirkimo objektui.  

2.4 Įranga turi būti pristatyta per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo pirkimo sutarties 

sudarymo. 

2.5 Saulės elektrinė turi būti sumontuota nurodytose vietose, atlikti testavimo, paleidimo-

derinimo bei personalo mokymo darbai per 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo 

pirkimo sutarties sudarymo. 

2.6 Įrangos pristatymo vieta: 1)  

• Hovhannesas Shirazas memorialinis namų muziejus ( adresas Shirak Province, 

Gyumri, 3104, 101 Varpetats St.) – 5.18 kW.  

• Sarapat Bendruomenės Salė (adresas Armenia, 2804, Shirak Marz, Torosgyugh 

community 1st St., 7 House) – 5.18 kW.  

• Musayelyan vidurinė mokykla po Rashidas Araqelyan (adresas Musayelyan 

2808, Armenia) – 21.09 kW.  

• Šoghatako vidurinė mokykla Armėnijos Respublikos gegharkunik regione 

(adresas Gegharkunik region, community of Shoghakat, Shoghakat 

village,street 10,1/1) – 19.98 kW.  

• Hovit vidurinė mokykla (adresas Marz Shirak Province,Akhuryan v. Hovit, 

str.1, 59) – 19.98 kW.  

• Vaikų ir jaunimo kūrybinis centras „Kapan“ (adresas Kapan, Romanos 

Meliqyan 8) – 16.5 kW.  

• Ikimokyklinio ugdymo įstaiga „Kapan N 4“ (adresas Kapan, Shahumyan 42) – 

15.17 kW.  

• Nor Kharberd vidurinė mokykla po Hovhannes Tlkatintsi (adresas Nor 

Kharberd, Armenia) – 11.1 kW.  

2.7 Darbų atlikimo vieta:  

• Hovhannesas Shirazas memorialinis namų muziejus ( adresas Shirak Province, 

Gyumri, 3104, 101 Varpetats St.). 

• Sarapat Bendruomenės Salė (adresas Armenia, 2804, Shirak Marz, Torosgyugh 

community 1st St., 7 House)  

• Musayelyan vidurinė mokykla po Rashidas Araqelyan (adresas Musayelyan 

2808, Armenia) 

• Šoghatako vidurinė mokykla Armėnijos Respublikos gegharkunik regione 

(adresas Gegharkunik region, community of Shoghakat, Shoghakat 

village,street 10,1/1) 

• Hovit vidurinė mokykla (adresas Marz Shirak Province,Akhuryan v. Hovit, 

str.1, 59) 
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• Vaikų ir jaunimo kūrybinis centras „Kapan“ (adresas Kapan, Romanos 

Meliqyan 8)  

• Ikimokyklinio ugdymo įstaiga „Kapan N 4“ (adresas Kapan, Shahumyan 42) 

• Nor Kharberd vidurinė mokykla po Hovhannes Tlkatintsi (adresas Nor 

Kharberd, Armenia). 

2.8 Tiekėjas turi įvertinti dūžių tikimybę transportuojant įrangą į jos montavimo vietą. 

Rekomenduojamas atsarginis modulių kiekis, vertinant modulių dūžių tikimybę 

transportavimo metu – 10 kW. Atsarginis modulių kiekis nėra perkamas. 

  

III SKYRIUS 

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI 

 

3.1. Tiekėjas dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos 

reikalavimus: 

Eil. Nr. Kvalifikacijos reikalavimai Kvalifikacijos 

reikalavimų reikšmė 

Kvalifikacijos reikalavimus 

įrodantys dokumentai 

3.1.1  Tiekėjas nėra bankrutavęs, 

likviduojamas, su kreditoriais 

sudaręs taikos sutarties, 

sustabdęs ar apribojęs savo 

veiklos arba jo padėtis pagal 

šalies, kurioje jis registruotas, 

įstatymus nėra tokia pati ar 

panaši. Jam nėra iškelta 

bankroto byla arba nėra 

vykdomas bankroto procesas ne 

teismo tvarka, nėra siekiama 

priverstinio likvidavimo 

procedūros ar susitarimo su 

kreditoriais arba jam nėra 

vykdomos analogiškos 

procedūros pagal šalies, kurioje 

jis registruotas, įstatymus. 

Tiekėjo, 

neatitinkančio šio 

reikalavimo, 

pasiūlymas 

atmetamas. 

Valstybės įmonės Registrų centro 

arba atitinkamos užsienio šalies 

institucijos išduotas dokumentas, 

patvirtinantis, kad tiekėjas nėra 

bankrutavęs, likviduojamas, jam nėra 

iškelta restruktūrizavimo, bankroto 

byla ar vykdomas bankroto procesas 

ne teismo tvarka, nėra siekiama 

priverstinio likvidavimo procedūros 

ar susitarimo su kreditoriais, arba 

išrašas iš teismo sprendimo, išduotas 

ne anksčiau kaip 60 dienų iki 

pasiūlymų pateikimo termino 

pabaigos. Jei dokumentas išduotas 

anksčiau, tačiau jo galiojimo 

terminas ilgesnis nei pasiūlymų 

pateikimo terminas, toks dokumentas 

yra priimtinas. Pateikiama tinkamai 

patvirtinta dokumento kopija* 

ir/arba  pateikiamas laisvos formos 

tiekėjo raštiškas patvirtinimas, kad jis 

atitinka šiame punkte nurodytą 

kvalifikacijos reikalavimą. 

3.1.2  Tiekėjas yra įvykdęs 

įsipareigojimus, susijusius su 

mokesčių mokėjimu pagal 

šalies, kurioje jis registruotas, 

Tiekėjo, 

neatitinkančio šio 

reikalavimo, 

Valstybinės mokesčių inspekcijos 

prie LR finansų ministerijos 

teritorinės valstybinės mokesčių 

inspekcijos ar valstybės įmonės 
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Eil. Nr. Kvalifikacijos reikalavimai Kvalifikacijos 

reikalavimų reikšmė 
Kvalifikacijos reikalavimus 

įrodantys dokumentai 

ar Lietuvos Respublikos 

įstatymus. 

pasiūlymas 

atmetamas. 

Registrų centro Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nustatyta tvarka 

išduotas dokumentas, kuris 

patvirtina, kad Tiekėjas yra įvykdęs 

visus įsipareigojimus, susijusius su 

mokesčių mokėjimu valstybės 

biudžetui. 

3.1.3  Juridinis asmuo ar kitas dalyvis 

turi pateikti neišnykusio ar 

nepanaikinto teistumo ir dėl 

tiekėjo (juridinio asmens) per 

pastaruosius 5 metus nebuvo 

priimtas ir įsiteisėjęs 

apkaltinamasis teismo 

nuosprendis už dalyvavimą 

nusikalstamame susivienijime, 

jo organizavimą ar vadovavimą 

jam, už kyšininkavimą, 

tarpininko kyšininkavimą, 

papirkimą, sukčiavimą, kredito, 

paskolos ar tikslinės paramos 

panaudojimą ne pagal paskirtį 

ar nustatytą tvarką, kreditinį 

sukčiavimą, mokesčių 

nesumokėjimą, neteisingų 

duomenų apie pajamas, pelną ar 

turtą pateikimą, deklaracijos, 

ataskaitos ar kito dokumento 

nepateikimą, nusikalstamu 

būdu gauto turto įgijimą ar 

realizavimą, nusikalstamu būdu 

įgytų pinigų ar turto 

legalizavimą, dėl kitų valstybių 

tiekėjų nėra priimtas ir 

įsiteisėjęs apkaltinamasis 

teismo nuosprendis už 2004 m. 

kovo 31 d. Europos Parlamento 

ir Tarybos direktyvos 

2004/18/EB dėl viešojo darbų, 

prekių ir paslaugų pirkimo 

sutarčių sudarymo tvarkos 

derinimo 45 straipsnio 1 dalyje 

išvardytuose Europos Sąjungos 

Tiekėjo, 

neatitinkančio šio 

reikalavimo, 

pasiūlymas 

atmetamas. 

Išrašai iš teismų sprendimų, jei tokie 

yra, ar Informatikos ir ryšių 

departamento prie Lietuvos 

Respublikos vidaus reikalų 

ministerijos išduota pažyma ar 

valstybės įmonės Registrų centro 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nustatyta tvarka išduotas 

dokumentas, patvirtinantis jungtinius 

kompetentingų institucijų tvarkomus 

duomenis, ar jiems tolygus šalies, 

kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, 

iš kurios jis atvyko, kompetentingos 

teismo ar viešojo administravimo 

institucijos išduotas dokumentas, 

liudijantis, kad nėra nurodytų 

pažeidimų. 
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Eil. Nr. Kvalifikacijos reikalavimai Kvalifikacijos 

reikalavimų reikšmė 
Kvalifikacijos reikalavimus 

įrodantys dokumentai 

teisės aktuose apibrėžtus 

nusikaltimus. 

3.1.4  Tiekėjas per pastaruosius 5 

metus arba per laiką nuo jo 

įregistravimo dienos (jeigu 

tiekėjas vykdė veiklą trumpiau 

kaip 5 metus) yra tinkamai 

įrengęs bent vieną saulės 

elektrinę užsienyje (už Lietuvos 

Respublikos ribų). 

 

Tiekėjo, 

neatitinkančio šio 

reikalavimo, 

pasiūlymas 

atmetamas. 

 Pateikia per paskutinius 5 metus 

atliktų darbų sąrašas kartu su 

užsakovų (tiek viešųjų, tiek 

privačiųjų) pažymomis, apie tai, kad 

svarbiausių darbų atlikimas ir 

galutiniai rezultatai buvo tinkami. 

Pažymose turi būti nurodyta darbų 

atlikimo data ir vieta, ar darbai buvo 

atlikti ir užbaigti pagal darbų atlikimą 

reglamentuojančių teisės aktų bei 

pirkimo sutarties reikalavimus, 

užsakovas ir užsakovo kontaktiniai 

duomenys. 

3.1.5  Tiekėjas turi bent vieną 

projekto vadovą, kuris yra 

vadovavęs saulės elektrinės 

įrengimo projektui užsienyje 

(už Lietuvos Respublikos ribų). 

Tiekėjo, 

neatitinkančio šio 

reikalavimo, 

pasiūlymas 

atmetamas. 

Pateikiamas siūlomo specialisto 

gyvenimo aprašymas, kuriame 

trumpai aprašyta siūlomo projekto 

vadovo patirtis, projekto užsakovas ir 

užsakovo kontaktiniai duomenys. 

Pastabos: 
1) jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba 

toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų – pateikiama priesaikos deklaracija arba oficiali 

tiekėjo deklaracija; 

2) dokumentų kopijos yra tvirtinamos tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant žodžius „Kopija tikra“ ir 

pareigų pavadinimą, vardą (vardo raidę), pavardę, datą ir antspaudą (jei turi). 

 

3.2 Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių konkurso sąlygų 3.1.1., 3.1.2 ir 3.1.3 

punktuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus privalo atitikti ir pateikti dokumentus 

kiekvienas ūkio subjektų grupės narys, o 3.1.4 ir 3.1.5 punktuose nustatytus kvalifikacijos 

reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus bent vienas ūkio subjektų grupės 

narys arba visi ūkio subjektų grupės nariai kartu. 

3.3 Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė 

melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. 

3.4 Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį 

arba tinkamai patvirtintą jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos 

šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su Pirkėju sudaryti pirkimo sutartį, 

šių įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos 

sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių Pirkėjui 
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nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja 

ūkio subjektų grupei (su kuo Pirkėjas turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais 

klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją, kuriam partneriui suteikti 

įgaliojimai pateikti pasiūlymą, jį pasirašyti , sudaryti sutartį). 

IV SKYRIUS 

PASIŪLYMO RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS 

 

4.1 Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo 

pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo 

sutarties įvykdymui. 

4.2 Pasiūlymas turi būti pateikiamas raštu, pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto asmens. 

4.3 Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba. 

4.4 Tiekėjas kainos pasiūlymą privalo pateikti pagal konkurso sąlygų 1 priede pateiktą formą. 

Pasiūlymas teikiamas užklijuotame voke. Ant voko turi būti užrašytas Pirkėjo 

pavadinimas, adresas, pirkimo pavadinimas, tiekėjo pavadinimas ir adresas. Ant voko 

taip pat gali būti užrašas „Neatplėšti iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos“. Vokas su 

pasiūlymu grąžinamas jį atsiuntusiam tiekėjui, jeigu pasiūlymas pateiktas neužklijuotame 

voke.  

4.5 Pasiūlymą sudaro tiekėjo raštu pateiktų dokumentų visuma: 

4.5.1 užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių pirkimo konkurso sąlygų 1 priedą; 

4.5.2 konkurso sąlygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus 

pagrindžiantys dokumentai; 

4.5.3 jungtinės veiklos sutartis arba tinkamai patvirtinta jos kopija, jei bendrą pasiūlymą 

teikia ūkio subjektų grupė; 

4.5.4 kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai. 

4.6 Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės 

narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys 

dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti. 

4.7 Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą nurodytą įrangos ir darbų apimtį. 

4.8 Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų 

pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus 

atmesti. 

4.9 Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2021 m. gegužės mėn. 5 d. 15 val. (Lietuvos Respublikos 

laiku) atsiuntus jį paštu, per pasiuntinį ar tiesiogiai atvykus šiuo adresu:  UAB „Solet 

Technics“ Žirmūnų g. 139, LT-09120, Vilnius, Lietuvos Respublika, darbo laikas 8:00 – 

17:00. Tiekėjo prašymu Pirkėjas nedelsdamas pateikia rašytinį patvirtinimą, kad tiekėjo 

pasiūlymas yra gautas, ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę.  

4.10  Pirkėjas neatsako už pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai 

nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. Pavėluotai gauti pasiūlymai neatplėšiami ir grąžinami 

tiekėjui registruotu laišku. 
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4.11 Pasiūlymuose nurodoma pirkimo objekto kaina pateikiama eurais, turi būti išreikšta ir 

apskaičiuota taip, kaip nurodyta šių konkurso sąlygų 1 priede. Į pirkimo objekto kainą turi 

būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos: pridėtinės vertės mokestis (jei 

taikoma), prekių pristatymo išlaidos. Pasiūlymai vertinami eurais be PVM. Pasiūlymo 

vertė, jeigu reikia, apvalinama dviejų ženklų po kablelio tikslumu. 

4.12 Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 120 kalendorinių dienų. Jeigu pasiūlyme 

nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta 

pirkimo dokumentuose. 

4.13 Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, Pirkėjas turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų 

jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą. 

4.14 Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui Pirkėjas turi teisę jį pratęsti. Apie naują 

pasiūlymų pateikimo terminą Pirkėjas praneša raštu visiems tiekėjams, gavusiems 

konkurso sąlygas. 

4.15 Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo 

pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, 

pripažįstamas galiojančiu, jeigu Pirkėjas jį gauna pateiktą raštu iki pasiūlymų pateikimo 

termino pabaigos. 

V SKYRIUS 

KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS 

 

5.1 Pirkėjas atsako į kiekvieną Tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas, jeigu 

prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo 

termino pabaigos. Pirkėjas, atsakydamas tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems 

kitiems tiekėjams, kuriems jis pateikė konkurso sąlygas, bet nenurodo, kuris tiekėjas 

pateikė prašymą paaiškinti konkurso sąlygas. 

5.2 Nesibaigus pasiūlymų pateikimo, bet ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų 

pateikimo termino pabaigos, Pirkėjas turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti 

konkurso sąlygas. 

5.3 Jei paskelbus kvietimą dalyvauti pirkime yra keičiama pasiūlymams parengti reikalinga 

informacija, taip pat kai Tiekėjams teikiami dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) 

(pavyzdžiui, keičiami ir (ar) tikslinami kvalifikacijos reikalavimai), Pirkėjas paskelbia 

pakeistą kvietimą dalyvauti pirkime. 

5.4 Pirkėjas nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų.  

5.5 Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas pirkėjo ir 

tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas šiame punkte nurodytu adresu paštu, elektroniniu 

paštu. Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti: Paulina Liaugaudaitė 

+37065241719, info@solet.lt ; Adresas: UAB „Solet Technics“, Žirmūnų g. 139, LT-

09120, Vilnius, Lietuvos Respublika. 

VI SKYRIUS 

PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS 

 

mailto:info@solet.lt


9 

 

6.1 Vokų atplėšimo procedūra bus vykdoma Komisijos posėdyje, kurio pradžia 2021 m. 

gegužės 6 d. 15  val. 15  min. (Lietuvos Respublikos laiku), Pirkėjo patalpose, adresu 

UAB „Solet Technics“ , Žirmūnų g. 139, LT-09120, Vilnius, Lietuvos Respublika. 

Tiekėjai ir jų atstovai į komisijos posėdį, kuriame bus atplėšiami vokai su gautais 

pasiūlymais nekviečiami. Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras 

atlieka Komisija, tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant. 

6.2 Pareiškėjas užtikrina, kad pateiktuose pasiūlymuose pateiktos kainos nebus sužinotos 

anksčiau nei pasiūlymų pateikimo terminas, nurodytas Konkurso sąlygų 6.1 punkte. 

6.3 Komisija nagrinėja: 

6.3.1  ar tiekėjai pasiūlymuose pateikė tikslius ir išsamius duomenis apie savo 

kvalifikaciją ir ar tiekėjo kvalifikacija atitinka minimalius kvalifikacijos 

reikalavimus; 

6.3.2 ar tiekėjai pasiūlyme pateikė visus duomenis, dokumentus ir informaciją, apibrėžtą 

šiose konkurso sąlygose ir ar pasiūlymas atitinka šiose konkurso sąlygose 

nustatytus reikalavimus; 

6.3.3 ar nebuvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos; 

6.4 Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio tiekėjo minimalių 

kvalifikacijos duomenų atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams. Teisę 

dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie tiekėjai, kurių kvalifikacijos 

duomenys atitinka Pirkėjo keliamus reikalavimus. 

6.5 Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai raštu paprašius šiuos duomenis 

paaiškinti arba patikslinti, tiekėjai privalo per Komisijos nurodytą terminą, pateikti raštu 

papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės.  

6.6 Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo 

klaidų, ji privalo raštu paprašyti tiekėjų per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme 

pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu 

paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi 

teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis. 

6.7 Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija turi teisę, o 

ketindama atmesti pasiūlymą – privalo tiekėjo raštu paprašyti per Komisijos nurodytą 

protingą terminą pateikti neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą, įskaitant ir 

detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą. 

6.8 Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. 

6.9 Pirkėjo neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų. 

 

VII SKYRIUS 

PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS 

 

7.1. Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu: 

7.1.1. tiekėjas pateikė daugiau nei vieną pasiūlymą (atmetami visi tiekėjo pasiūlymai); 

7.1.2. tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų;  
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7.1.3. tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo 

kvalifikaciją ir, Pirkėjui prašant, nepatikslino jų; 

7.1.4. pasiūlymas (jei vykdomos derybos - galutinis pasiūlymas) neatitiko konkurso 

sąlygose nustatytų reikalavimų (tiekėjo pasiūlyme nurodytas pirkimo objektas 

neatitinka reikalavimų, nurodytų techninėje specifikacijoje, ir kt.) arba dalyvis, 

Pirkėjo prašymu, nekeisdamas pasiūlymo esmės, nepaaiškino arba nepatikslino 

savo pasiūlymo; 

7.1.5. tiekėjas per Pirkėjo nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) 

nepaaiškino pasiūlymo; 

7.1.6. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Pirkėjo prašymu nepateikė 

raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai 

mažos kainos; 

7.1.7. tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis 

teisėtomis priemonėmis; 

7.1.8. tiekėjo, kurio pasiūlymas neatmestas dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlyta per 

didelė, perkančiajai organizacijai nepriimtina pasiūlymo kaina. 

7.2. Pareiškėjas nedelsdamas (ne vėliau kaip per 5 darbo dienas) tiekėjus raštu informuoja 

apie priimtą sprendimą sudaryti pirkimo sutartį, nurodydamas tiekėją, su kuriuo 

numatoma sudaryti pirkimo sutartį. Pareiškėjas ta pačia tvarka turi informuoti apie 

priežastis, dėl kurių buvo priimtas sprendimas atmesti tiekėjo pasiūlymą. 

VIII SKYRIUS 

DERYBOS 

 

8.1. Komisijos sprendimu visi šiose konkurso sąlygose nustatytus minimalius reikalavimus 

atitinkantys tiekėjai gali būti kviečiami deryboms. 

8.2. Derybos yra vykdomos su visais tiekėjais, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti. Derybų 

metu tiekėjams pateikiama ta pati informacija. Derybų rezultatai įforminami protokolu, 

kurie rengiami atskiri kiekvienam tiekėjui.  

8.3. Derybos gali būti vykdomos dėl visų perkamų darbų, prekių ar paslaugų charakteristikų, 

įskaitant kainą, kokybę, komercines sąlygas ir socialinius, aplinkosaugos ir inovacinius 

aspektus. Nesiderama dėl minimalių reikalavimų, taikomų pirkimo objektui, tiekėjų 

kvalifikacijai, tiekėjų pasiūlymams, šių pasiūlymų vertinimo kriterijų ir esminių pirkimo 

sutarties sąlygų . 

8.4. Komisija, įvertinusi tiekėjų kvalifikaciją ir pasiūlymus, visiems tiekėjams, kurių 

pasiūlymai nebuvo atmesti, raštu nurodys laiką, kada reikia atvykti į derybas.  

8.5. Derybų procedūrų metu Komisija tretiesiems asmenims neatskleidžia jokios iš teikėjo 

gautos informacijos be jo sutikimo. Derybos vykdomos su kiekvienu tiekėju atskirai, 

derybos protokoluojamos. Derybų protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas ir tiekėjo, 

su kuriuo derėtasi, įgaliotas atstovas. Jei tiekėjas ar jo įgaliotas atstovas neatvyko į 

derybas, Komisija surašo protokolą, kuriame nurodo apie tiekėjo neatvykimą, ir jį 

pasirašo visi komisijos nariai. 
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8.6. Derybų galutiniai pasiūlymai yra šalių pasirašyti derybų protokolai bei pirminiai 

pasiūlymai, kiek jie nebuvo pakeisti derybų metu. Galutiniai pasiūlymai vertinami šiose 

pirkimo sąlygose nustatyta tvarka. 

8.7. Baigus derybas ir įvertinus galutinius pasiūlymus patvirtinama galutinė pasiūlymų eilė. 

Jei tiekėjas neatvyko į derybas, sudarant galutinę konkurso pasiūlymų eilę, vertinamas 

pirminis neatvykusio tiekėjo pasiūlymas. 

 

IX SKYRIUS 

SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO 

 

9.1. Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų 

eilę. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi kainos didėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų 

pasiūlymų yra vienodos kainos, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas 

tiekėjas, kurio pasiūlymas įregistruotas anksčiausiai.  

9.2. Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo 

pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių konkurso sąlygų 

nuostatas. 

9.3. Mažiausią kainą pasiūlęs tiekėjas yra skelbiamas laimėjusiu konkursą ir jis kviečiamas  

sudaryti sutartį, nurodant laiką iki kada reikia sudaryti sutartį. 

9.4. Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu atsisako sudaryti pirkimo 

sutartį arba iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, nepateikia konkurso 

sąlygose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo, jei taikoma, arba atsisako 

pirkimo sutartį sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis 

atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju Komisija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, 

kurio pasiūlymas pagal sudarytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti 

pirkimo sutartį. 

X SKYRIUS 

PIRKIMO SUTARČIŲ SĄLYGOS 

 

10.1. Pirkimo sutartis pasirašoma su laimėjusį pasiūlymą pateikusiu tiekėju šiose konkurso 

sąlygose nustatytomis sąlygomis. Rangos sutarties projektas pridedamas Konkurso 

sąlygų priede Nr. 4. 

10.2. Sudarant pirkimo sutartį, negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo galutinio pasiūlymo 

kaina ir esminės sąlygos, taip pat pirkėjo pirkimo pradžioje nustatytos esminės 

pirkimo sąlygos, išskyrus šių sąlygų 8 skyriuje nustatytus atvejus (jei taikoma); 

10.3. Pirkimo sutarties įvykdymas yra užtikrinamas baudomis ir delspinigiais, kurie 

nurodyti Rangos sutarties projekte. 
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XI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

11.1. Tiekėjams pasiūlymų rengimo ir dalyvavimo konkurse išlaidos neatlyginamos. 

11.2.  Pirkėjas bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo 

procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Priėmęs 

sprendimą nutraukti pirkimo procedūras, Pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas 

nuo sprendimo priėmimo apie šį sprendimą praneša visiems pasiūlymus pateikusiems 

tiekėjams, o jeigu pirkimo procedūros nutraukiamos iki galutinio pasiūlymo 

pateikimo termino, visiems pirkimo sąlygas ir (arba) pirkimų dokumentus 

įsigijusiems tiekėjams.  

11.3.  Pirkėjas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po pirkimo sutarties sudarymo, informuoja 

raštu visus pasiūlymus pateikusius tiekėjus apie pirkimo sutarties sudarymą, 

nurodydamas tiekėją su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis, bei jo pasiūlytą kainą. 

11.4.  Informacija, pateikta pasiūlymuose, išskyrus nurodytą konkurso sąlygų 11.3 punktą, 

tiekėjams ir tretiesiems asmenims, išskyrus asmenis, administruojančius ir 

audituojančius ES fondų lėšų naudojimą, neskelbiami. 

 

XII SKYRIUS 

PRIEDAI 

 

12.1. Pasiūlymo forma (1 konkurso sąlygų priedas); 

12.2. Techninė specifikacija (2 konkurso sąlygų priedas); 

12.3.  Konkurso dalyvio deklaracija (3 konkurso sąlygų priedas); 

12.4.  Rangos sutarties projektas (4 konkurso sąlygų priedas); 

12.5. Techninis projektas ( 5 konkurso sąlygų priedas). 
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Konkurso sąlygų priedas Nr. 1 

UAB „SOLET TECHNICS“ 

 

 

PASIŪLYMAS 

 

115 KW GALIOS SAULĖS ELEKTRINĖS 

ĮRANGOS IR RANGOS DARBAI ARMĖNIJOJE 

 

 
data 

 
Vieta 

 

 

Tiekėjo pavadinimas 

 

 

Tiekėjo adresas 

 

 

Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė  

Telefono numeris 

 

  

Fakso numeris 

 

 

El. pašto adresas 

 

 

 

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, 

nustatytomis: 

1.1.1. konkurso skelbime, paskelbtame dienraštyje „Vakaro Žinios“ 2021 m. __ mėn. 

___ d. bei konkurso sąlygose; 

1.1.2. pirkimo dokumentų prieduose. 

 

2. Mes siūlome saulės elektrinės įrangą ir rangos darbus: 

 

Eil. 

Nr. 

Prekių / paslaugų / darbų 

pavadinimas 

Kaina, Eur be 

PVM 
PVM suma, Eur Kaina, Eur su PVM 

1 2 3 4 5 

1. Saulės elektrinės įranga    

2. Rangos darbai    

 Bendra pasiūlymo kaina:    

3. Bendra pasiūlymo kaina žodžiais: [nurodyti sumą žodžiais] EUR be PVM, [nurodyti 

sumą žodžiais] PVM,  [nurodyti sumą žodžiais] kaina su PVM. 

4. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus teikėjui nereikia mokėti PVM, jis 

nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka [nurodoma priežastis] . 
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5. Į pasiūlymo kainą yra įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo 

patiriamos su pasiūlymo rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu susijusios išlaidos. 

6. Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, patvirtina, kad atitinka pirkimo dokumentuose 

nustatytus kvalifikacinius reikalavimus: 

Eil. Nr. Kvalifikacijos reikalavimai Atitikimas 

(nurodoma 

„Taip“/„Ne“) 

Reikalavimo atitikimą įrodančio 

dokumento pavadinimas 

3.1.1.  Tiekėjas nėra bankrutavęs, 

likviduojamas, su kreditoriais sudaręs 

taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs 

savo veiklos arba jo padėtis pagal 

šalies, kurioje jis registruotas, 

įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam 

nėra iškelta bankroto byla arba nėra 

vykdomas bankroto procesas ne 

teismo tvarka, nėra siekiama 

priverstinio likvidavimo procedūros ar 

susitarimo su kreditoriais arba jam 

nėra vykdomos analogiškos 

procedūros pagal šalies, kurioje jis 

registruotas, įstatymus. 

  

3.1.2. Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, 

susijusius su mokesčių mokėjimu 

pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar 

Lietuvos Respublikos įstatymus. 

  

3.1.3. Juridinis asmuo ar kitas dalyvis turi 

pateikti neišnykusio ar nepanaikinto 

teistumo ir dėl tiekėjo (juridinio 

asmens) per pastaruosius 5 metus 

nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs 

apkaltinamasis teismo nuosprendis už 

dalyvavimą nusikalstamame 

susivienijime, jo organizavimą ar 

vadovavimą jam, už kyšininkavimą, 

tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, 

sukčiavimą, kredito, paskolos ar 

tikslinės paramos panaudojimą ne 

pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, 

kreditinį sukčiavimą, mokesčių 

nesumokėjimą, neteisingų duomenų 

apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, 

deklaracijos, ataskaitos ar kito 

dokumento nepateikimą, nusikalstamu 

būdu gauto turto įgijimą ar 

realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų 

pinigų ar turto legalizavimą, dėl kitų 
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Eil. Nr. Kvalifikacijos reikalavimai Atitikimas 

(nurodoma 

„Taip“/„Ne“) 

Reikalavimo atitikimą įrodančio 

dokumento pavadinimas 

valstybių tiekėjų nėra priimtas ir 

įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo 

nuosprendis už 2004 m. kovo 31 d. 

Europos Parlamento ir Tarybos 

direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo 

darbų, prekių ir paslaugų pirkimo 

sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 

straipsnio 1 dalyje išvardytuose 

Europos Sąjungos teisės aktuose 

apibrėžtus nusikaltimus. 

3.1.4. Tiekėjas per pastaruosius 5 metus arba 

per laiką nuo jo įregistravimo dienos 

(jeigu tiekėjas vykdė veiklą trumpiau 

kaip 5 metus) yra tinkamai įrengęs bent 

vieną saulės elektrinę užsienyje (už 

Lietuvos Respublikos ribų). 

  

3.1.5. Tiekėjas turi bent vieną projekto 

vadovą, kuris yra vadovavęs saulės 

elektrinės įrengimo projektui užsienyje 

(už Lietuvos Respublikos ribų). 

  

7. Siūloma įranga ir darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus 

reikalavimus ir jų siūlomi parametrai yra nurodyti pridedamoje techninėje 

specifikacijoje: 

 

Dalies 

Nr. 

Techniniai ir kokybiniai 

parametrai ir rodikliai 

Minimalūs reikalavimai 

(pagal 2 konkurso 

sąlygų priedą) 

Siūloma rodiklio reikšmė, kartu pateikiant 

nuorodą į siūlomą rodiklio reikšmę įrodantį 

dokumentą (tiekėjas turi nurodyti reikalavimo 

atitikimą pagrindžiančio dokumento 

pavadinimą, patvirtindamas įrašais „atitinka“ 

ir/arba „taip“) 

I. PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI 

    
Bendra SE įrengtoji galia, kW 115 kW  
Sugeneruojamas el. energijos kiekis, 

kWh per metus 

  

Objektas Nr. 1 ≥ 163 000 kWh     
   

II. FOTOVOLTINIAI MODULIAI 
Elektriniai parametrai prie standartinių sąlygų (STC), 1000 W/m2, 25ᵒC, oro masės (AM) 1.5 

 Technologija Silicio kristalų arba 

lygiavertis 

 

Galia, Wp ≥370  

Atviros grandinės įtampa, V  ≥ 41  

Įtampa esant maksimaliam 

galingumui, V  

≥ 33,90 

 

 

Trumpo jungimo srovė, A ≥ 11,45  
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Maksimali sistemos įtampa, V 1000/1500  

Modulio efektyvumas, % ≥ 20,1  

Kontaktinė dėžutė ≥IP 67   

Gaminio klasė ≥A    

Svoris, kg < 22  

Išmatavimai, mm <1755x1038x35  

Modulio celių skaičius, vnt. ≤ 60  

Temperatūrinis veikimo diapazonas -40° C iki +85°C  
Produkto gamyklinė garantija ≥ 12 metų  
Efektyvumo garantija po 10 metų 

eksploatacijos, lyginant su nominalia 

≥ 90%  

Efektyvumo garantija po 25 metų 

eksploatacijos, lyginant su nominalia 

≥ 80%  

Maksimali sniego apkrova ≥ 5400 Pa  
Maksimali vėjo apkrova ≥ 2400 Pa  

Atitikimas standartams 
TÜV, IEC 61215, IEC 

61730, CE arba lygiaverčiai 
 

   

III. ĮTAMPOS KEITIKLIAI NR.1 (3vnt. – 20 kW) 

Direktyvų ir atitikties standartų reikalavimai 

 Atitikimas Europos sąjungos 

direktyvų reikalavimams 
2014/53 EU, 2014/EU  

Atitikimas standartams 
EN 62109, EN 61000 (arba 

lygiaverčiai) 
 

Darbinė temperatūra ≤ -25° C iki ≥ +60°C  
Aušinimo elementai Privaloma  

Harmoniniai svyravimai < 3%  
Apsaugos klasė ≥ IP 65  
Maksimalus efektyvumas ≥ 98%  
Fazių skaičius 3  
Maksimalios Galios  Taškų Sekimo 

(MPPT) skaičius 
≥ 2  

Bevielio arba tinklo interneto 

pajungimo galimybė 
Privaloma  

Gamyklinė garantija ≥ 5 metų  
Stebėsenos sistema internetu 

kiekvienam keitikliui 
Privaloma  

Technologija Be transformatoriaus  
Leistinoji santykinė drėgmė 0-100%  

Tinkamumas naudoti lauko sąlygomis Privaloma  
Nominali išėjimo galia Pac, r , kW ≥ 20  
Max. išėjimo galia Pac max , kVA ≤ 22  
Nominali išėjimo srovė Pac nom , A ≥ 33  
Darbinė įtampa Uac,r , V ≥ 400  
Dažnis, Hz 50/60  
Viršįtampių kategorija ≥ II  

WLAN, RS485, USB Taip  

III. ĮTAMPOS KEITIKLIAI NR. 2 (2 vnt. – 15 kW) 

Direktyvų ir atitikties standartų reikalavimai 

 Atitikimas Europos sąjungos 

direktyvų reikalavimams 
2014/53 EU, 2014/EU  

Atitikimas standartams 
EN 62109, EN 61000 (arba 

lygiaverčiai) 
 

Darbinė temperatūra ≤ -25° C iki ≥ +60°C  
Aušinimo elementai Privaloma  
Harmoniniai svyravimai < 3%  
Apsaugos klasė ≥ IP 65  
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Maksimalus efektyvumas ≥ 98%  
Fazių skaičius 3  
Maksimalios Galios  Taškų Sekimo 

(MPPT) skaičius 
≥ 2  

Bevielio arba tinklo interneto 

pajungimo galimybė 
Privaloma  

Gamyklinė garantija ≥ 5 metų  
Stebėsenos sistema internetu 

kiekvienam keitikliui 
Privaloma  

Technologija Be transformatoriaus  
Leistinoji santykinė drėgmė 0-100%  

Tinkamumas naudoti lauko sąlygomis Privaloma  
Nominali išėjimo galia Pac, r , kW ≥ 15  
Max. išėjimo galia Pac max , kVA ≤ 15  
Nominali išėjimo srovė Pac nom , A ≥ 21  
Darbinė įtampa Uac,r , V ≥ 400  
Dažnis, Hz 50/60  
Viršįtampių kategorija ≥ II  

WLAN, RS485, USB Taip  

III. ĮTAMPOS KEITIKLIAI Nr. 3 (1 vnt. – 10 kW) 

Direktyvų ir atitikties standartų reikalavimai 

 Atitikimas Europos sąjungos 

direktyvų reikalavimams 
2014/53 EU, 2014/EU  

Atitikimas standartams 
EN 62109, EN 61000 (arba 

lygiaverčiai) 
 

Darbinė temperatūra ≤ -25° C iki ≥ +60°C  
Aušinimo elementai Privaloma  
Harmoniniai svyravimai < 3%  
Apsaugos klasė ≥ IP 65  
Maksimalus efektyvumas ≥ 98%  
Fazių skaičius 3  
Maksimalios Galios  Taškų Sekimo 

(MPPT) skaičius 
≥ 2  

Bevielio arba tinklo interneto 

pajungimo galimybė 
Privaloma  

Gamyklinė garantija ≥ 5 metų  
Stebėsenos sistema internetu 

kiekvienam keitikliui 
Privaloma  

Technologija Be transformatoriaus  
Leistinoji santykinė drėgmė 0-100%  
Tinkamumas naudoti lauko sąlygomis Privaloma  
Nominali išėjimo galia Pac, r , kW ≥ 10  
Max. išėjimo galia Pac max , kVA ≤ 12  
Nominali išėjimo srovė Pac nom , A ≥ 8  
Darbinė įtampa Uac,r , V ≥ 600  

Dažnis, Hz 50/60  
Viršįtampių kategorija ≥ II  
WLAN, RS485, USB Taip  

III. ĮTAMPOS KEITIKLIAI Nr. 4 ( 2 vnt. – 5 kW) 

Direktyvų ir atitikties standartų reikalavimai 

 Atitikimas Europos sąjungos 

direktyvų reikalavimams 
2014/53 EU, 2014/EU  

Atitikimas standartams 
EN 62109, EN 61000 (arba 

lygiaverčiai) 
 

Darbinė temperatūra ≤ -25° C iki ≥ +60°C  
Aušinimo elementai Privaloma  
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Harmoniniai svyravimai < 3%  
Apsaugos klasė ≥ IP 65  
Maksimalus efektyvumas ≥ 98%  
Fazių skaičius 3  
Maksimalios Galios  Taškų Sekimo 

(MPPT) skaičius 
≥ 2  

Bevielio arba tinklo interneto 

pajungimo galimybė 
Privaloma  

Gamyklinė garantija ≥ 5 metų  
Stebėsenos sistema internetu 

kiekvienam keitikliui 
Privaloma  

Technologija Be transformatoriaus  
Leistinoji santykinė drėgmė 0-100%  
Tinkamumas naudoti lauko sąlygomis Privaloma  
Nominali išėjimo galia Pac, r , kW ≥ 5  
Max. išėjimo galia Pac max , kVA ≤ 6.5  
Nominali išėjimo srovė Pac nom , A ≥ 8  
Darbinė įtampa Uac,r , V ≥ 600  

Dažnis, Hz 50/60  
Viršįtampių kategorija ≥ II  
WLAN, RS485, USB Taip  

 

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: 

 

Eil. 

Nr. 

Pateiktų dokumentų pavadinimas Dokumento puslapių skaičius 

   

   

   

   

   

 

8. Pasiūlymas galioja iki 2021 m. ___________ d. (120 d imtinai). 

9. Patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes 

nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso dalyvius.     

10. Patvirtiname, kad nedalyvavau rengiant pirkimo dokumentus ir nesu susijęs su jokia 

kita šiame konkurse dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi.    

11. Suprantu, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsiu pašalintas (-a) iš šio 

konkurso procedūros, ir mano pasiūlymas bus atmestas. 

12. Patvirtiname, jog šį pasiūlymą pripažinus laimėjusiu bei Pirkėjui pasirašius projekto 

finansavimo ir administravimo sutartį su Įgyvendinančiąja institucija, sudarysime 

prikimo sutartį mūsų pasiūlyme (galutiniame pasiūlyme) nurodytomis kainomis. 

     

Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens 

pareigos 

 parašas  Vardas Pavardė 
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Konkurso sąlygų priedas Nr. 2 

 

115 KW GALIOS SAULĖS ELEKTRINĖS ĮRANGOS IR RANGOS DARBAI 

ARMĖNIJOJE 

 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

 

 

1. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMO OBJEKTĄ: 
 

1.1. Pirkėjas – UAB „Solet Technics“ siekia įgyvendinti iš Vystomosios bendradarbiavimo veiklos, 

finansuojamos iš Klimato kaitos specialiosios programos lėšų projektą „Aplinkos taršos ir klimato 

kaitos problemų sprendimas įrengiant saulės elektrines Armėnijos mokyklų bendruomenėms ir 

perduodant Lietuvos saulės energetikos patirtį vietiniams partneriams ir įstaigoms“ 

1.2 Pirkimo objektas: 115 kW galios saulės elektrinės įrangos bei rangos darbai Armėnijoje. 

1.3 Saulės elektrinės įrengimo vieta – Armėnija (tikslus adresas bus nurodomas pasirašius sutartį su 

tiekėju). 

1.4 Saulės elektrinės bus montuojamos 8 objektų teritorijoje, saulės elektrinės galia nurodoma žemiau: 

Nr. Objekto pavadinimas 
 

    Konstrukcija 

Vietovė (miestas, 

kaimas) 

Saulės elektrinės elektros 

gamybai galia, kW 

1.  Hovhannesas Shirazas 

memorialinis namų 

muziejus 

Konstrukcinis, 

karšto cinkavimo 

plienas, privirtintas 

ant šiferis stogo 

dangos. 

Shirak Province, 

Gyumri, 3104, 101 

Varpetats St, 

Armenija 

5.18 

2.  Sarapat Bendruomenės 

Salė 

Konstrukcinis, 

karšto cinkavimo 

plienas, privirtintas 

ant skarda stogo 

dangos. 

Armenia, 2804, 

Shirak Marz, 

Torosgyugh 

community 1st St., 7 

House 

5.18 

3.  Musayelyan vidurinė 

mokykla po Rashidas 

Araqelyan 

Konstrukcinis, 

karšto cinkavimo 

plienas, privirtintas 

ant skarda stogo 

dangos. 

Musayelyan 2808, 

Armenia 

21.09 

4.  Šoghatako vidurinė 

mokykla Armėnijos 

Respublikos 

gegharkunik regione 

Konstrukcinis, 

karšto cinkavimo 

plienas, privirtintas 

ant šiferis stogo 

dangos. 

Gegharkunik region, 

community of 

Shoghakat, 

Shoghakat 

village,street 10,1/1 

19.98 

5.  Hovit vidurinė mokykla Konstrukcinis, 

karšto cinkavimo 

plienas, privirtintas 

ant valcuota skarda 

stogo dangos. 

Marz Shirak 

Province,Akhuryan 

v. Hovit, str.1, 59 

19.98 

6.  Vaikų ir jaunimo 

kūrybinis centras 

„Kapan“ 

Konstrukcinis, 

karšto cinkavimo 

Kapan, Romanos 

Meliqyan 8 

16.50 
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1.5 Saulės elektrinės įranga turi būti pristatyta į objektą, sumontuota, gauti atsakingų institucijų 

leidimai, paruošta dokumentacija, atlikti testavimo, paleidimo-derinimo darbai bei apmokytas, už 

elektros ūkį atsakingas, personalas Armėnijoje per 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo 

atskiro pirkėjo ir tiekėjo vadovų (arba jų įgaliotų asmenų) susitarimo dėl montavimo darbų pradžios 

dienos. 

1.6 Žemiau nurodyti techniniai reikalavimai taikomi saulės elektrinei imtinai. 

 

2. TECHNINIAI REIKALAVIMAI: 
 

MONTAVIMO DARBAI 

RODIKLIAI PASTABOS/REIKŠMĖ 

1.  Fotovoltinės saulės elektrinės įrengimo darbų apimtis (įskaitant, bet neapsiribojant): 

1. Inverterių (įtampos keitiklių), elektros energijos apskaitos prietaisų, kabelių bei kitos 

elektros įrangos montavimas; 

2. Numatomas saulės elektrinės (toliau – SE) modulių jungimas grupėmis (linijomis), 

srovės keitiklių montavimas, paskirstymo skydo, elektros saugos ir komutavimo 

įrangos montavimas, SE modulių grupių jungimas į srovės keitiklius, srovės keitiklių 

jungimas į paskirstymo skydą, įžeminimo kontūro įrengimas ir testavimo aktai, 

įžeminimo ir pereinamosios varžos matavimai, srovės keitiklių kalibravimo - derinimo 

darbai, nuotolinio stebėjimo (monitoringo) įrangos montavimas; 

3.  Įtampos keitiklių montavimas ant pastatų sienų arba ant tam numatytose vietose skirtų 

laikančiųjų konstrukcijų, neuždengiant aušinimo angų ir užtikrinant patogų priėjimą 

eksploatacijai. Keitikliams numatomas pastogių sumontavimas apsaugai nuo 

tiesioginių saulės spindulių, lietaus ir sniego akumuliacijos, jei keitikliai bus 

montuojami ne po pastoge/viduje; 

4. Atliekant kabelių, konstrukcijų bei kitos elektros įrangos montavimo darbus, negali 

būti sugadintas esamas gerbūvis; 

5. Įtampos keitiklių konfigūracijos ir paleidimo darbai; 

6. SE modulių montavimo, paleidimo ir derinimo darbai; 

7. DC grandinių srovių pokyčių įvertinimas dėl galimo šešėliavimo ir kitų trukdžių, 

tolygus SE modulių grandinių darbo užtikrinimas (maksimalios pagaminamos elektros 

energijos kiekio užtikrinimas);  

8. SE paleidimo ir derinimo darbai. Instruktažo suteikimas  objekto personalui dėl 

tolimesnio SE eksploatavimo. 

 

2.  Monitoringo sistema: 

1. Duomenų perdavimo naudojant internetinę prieigą užtikrinimas; 

2. Duomenų atvaizdavimo galimybės: 

3. Suminė pagaminta el. energija; 

4. Įtampos ir srovės kokybės parametrai; 

5. Momentinė generuojama galia; 

6. Metiniai pagamintos el. energijos rodikliai; 

 

 

 

 

plienas, privirtintas 

ant plokščio stogo. 
7.  Ikimokyklinio ugdymo 

įstaiga „Kapan N 4“ 

Konstrukcinis, 

karšto cinkavimo 

plienas, privirtintas 

ant skarda stogo 

dangos. 

Kapan, Shahumyan 

42 

15.17 

8.  Nor Kharberd vidurinė 

mokykla po Hovhannes 

Tlkatintsi 

Konstrukcinis, 

karšto cinkavimo 

plienas, privirtintas 

ant skarda stogo 

dangos 

Nor Kharberd, 

Armenia 

11.10 
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FOTOVOLTINIAI MODULIAI  

RODIKLIAI REIKŠMĖ PASTABOS 

1.  Elektriniai parametrai prie standartinių 

sąlygų (STC), 1000 W/m2, 25ᵒC, oro masės 

(AM) 1.5 
 

Pateikiama atitikties deklaracija, 

techninės specifikacijos ir/ar 

sertifikatų kopijos (kopijos leidžiamos 

lietuvių/anglų/vokiečių kalbomis) 

Technologija Silicio kristalų arba lygiavertis  

Galia, Wp ≥370  

Atviros grandinės įtampa, V  ≥ 41  

Įtampa esant maksimaliam galingumui, V  
≥ 33,90 

 

 

Trumpo jungimo srovė, A ≥ 11,45  

Maksimali sistemos įtampa, V 1000/1500  

Modulio efektyvumas, % ≥ 20,1  

Kontaktinė dėžutė ≥IP 67   

Gaminio klasė ≥ A  

Svoris, kg < 22  

Išmatavimai, mm <1755x1038x35  

Modulio celių skaičius, vnt. ≤ 60  

Temperatūrinis veikimo diapazonas -40° C iki +85°C  

Produkto gamyklinė garantija ≥ 12 metų  

Efektyvumo garantija po 10 metų eksploatacijos, 

lyginant su nominalia 

≥ 90%  

Efektyvumo garantija po 25 metų eksploatacijos, 

lyginant su nominalia 

≥ 80%  

Maksimali sniego apkrova ≥ 5400 Pa  

Maksimali vėjo apkrova ≥ 2400 Pa  

Atitikimas standartams 
TÜV, IEC 61215, IEC 61730, CE 

arba lygiaverčiai 

 

 

ĮTAMPOS KEITIKLIS Nr. 1 (3vnt. - 20 kW)  

 

RODIKLIAI REIKŠMĖ PASTABOS 

1. Bendri duomenys  Pateikiama atitikties deklaracija, techninės 

specifikacijos ir/ar sertifikatų kopijos 

(kopijos leidžiamos lietuvių/anglų/vokiečių 

kalbomis) 

Atitikimas Europos sąjungos direktyvų reikalavimams 2014/53 EU, 2014/EU 
 

Atitikimas standartams 
EN 62109, EN 61000 

(arba lygiaverčiai) 

 

Darbinė temperatūra ≤ -25° C iki ≥ +60°C  

Aušinimo elementai Privaloma  

Harmoniniai svyravimai < 3%  

Apsaugos klasė ≥ IP 65  

Maksimalus efektyvumas ≥ 98%  

Fazių skaičius 3  

Maksimalios Galios  Taškų Sekimo (MPPT) skaičius ≥ 2  

Bevielio arba tinklo interneto pajungimo galimybė Privaloma  

Gamyklinė garantija ≥ 5 metų  

Stebėsenos sistema internetu kiekvienam keitikliui Privaloma  

Technologija Be transformatoriaus  

Leistinoji santykinė drėgmė 0-100%  

Tinkamumas naudoti lauko sąlygomis Privaloma  

Nominali išėjimo galia Pac, r , kW ≥ 20  

Max. išėjimo galia Pac max , kVA ≤ 22  

Nominali išėjimo srovė Pac nom , A ≥ 33  

Darbinė įtampa Uac,r , V ≥ 400  

Dažnis, Hz 50/60  

Viršįtampių kategorija ≥ II  

WLAN, RS485, USB Taip  
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ĮTAMPOS KETIKLIS Nr. 2 (2 vnt. – 15kW) 

 

RODIKLIAI REIKŠMĖ PASTABOS 

1. Bendri duomenys  Pateikiama atitikties deklaracija, techninės 

specifikacijos ir/ar sertifikatų kopijos 

(kopijos leidžiamos lietuvių/anglų/vokiečių 

kalbomis) 

Atitikimas Europos sąjungos direktyvų reikalavimams 2014/53 EU, 2014/EU 
 

Atitikimas standartams 
EN 62109, EN 61000 

(arba lygiaverčiai) 

 

Darbinė temperatūra ≤ -25° C iki ≥ +60°C  

Aušinimo elementai Privaloma  

Harmoniniai svyravimai < 3%  

Apsaugos klasė ≥ IP 65  

Maksimalus efektyvumas ≥ 98%  

Fazių skaičius 3  

Maksimalios Galios  Taškų Sekimo (MPPT) skaičius ≥ 2  

Bevielio arba tinklo interneto pajungimo galimybė Privaloma  

Gamyklinė garantija ≥ 5 metų  

Stebėsenos sistema internetu kiekvienam keitikliui Privaloma  

Technologija Be transformatoriaus  

Leistinoji santykinė drėgmė 0-100%  

Tinkamumas naudoti lauko sąlygomis Privaloma  

Nominali išėjimo galia Pac, r , kW ≥ 15  

Max. išėjimo galia Pac max , kVA ≤ 15  

Nominali išėjimo srovė Pac nom , A ≥ 21  

Darbinė įtampa Uac,r , V ≥ 400  

Dažnis, Hz 50/60  

Viršįtampių kategorija ≥ II  

WLAN, RS485, USB Taip  

 

ĮTAMPOS KETIKLIS Nr. 3 (1 vnt. – 10kW) 

 

RODIKLIAI REIKŠMĖ PASTABOS 

1. Bendri duomenys  Pateikiama atitikties deklaracija, techninės 

specifikacijos ir/ar sertifikatų kopijos 

(kopijos leidžiamos lietuvių/anglų/vokiečių 

kalbomis) 

Atitikimas Europos sąjungos direktyvų reikalavimams 2014/53 EU, 2014/EU 
 

Atitikimas standartams 
EN 62109, EN 61000 

(arba lygiaverčiai) 

 

Darbinė temperatūra ≤ -25° C iki ≥ +60°C  

Aušinimo elementai Privaloma  

Harmoniniai svyravimai < 3%  

Apsaugos klasė ≥ IP 65  

Maksimalus efektyvumas ≥ 98%  

Fazių skaičius 3  

Maksimalios Galios  Taškų Sekimo (MPPT) skaičius ≥ 2  

Bevielio arba tinklo interneto pajungimo galimybė Privaloma  

Gamyklinė garantija ≥ 5 metų  

Stebėsenos sistema internetu kiekvienam keitikliui Privaloma  

Technologija Be transformatoriaus  

Leistinoji santykinė drėgmė 0-100%  

Tinkamumas naudoti lauko sąlygomis Privaloma  

Nominali išėjimo galia Pac, r , kW ≥ 10  

Max. išėjimo galia Pac max , kVA ≤ 12  

Nominali išėjimo srovė Pac nom , A ≥ 8  

Darbinė įtampa Uac,r , V ≥ 600  

Dažnis, Hz 50/60  
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Viršįtampių kategorija ≥ II  

WLAN, RS485, USB Taip  

ĮTAMPOS KETIKLIS Nr. 4 (2 vnt. – 5kW) 

 

RODIKLIAI REIKŠMĖ PASTABOS 

1. Bendri duomenys  Pateikiama atitikties deklaracija, techninės 

specifikacijos ir/ar sertifikatų kopijos 

(kopijos leidžiamos lietuvių/anglų/vokiečių 

kalbomis) 

Atitikimas Europos sąjungos direktyvų reikalavimams 2014/53 EU, 2014/EU 
 

Atitikimas standartams 
EN 62109, EN 61000 

(arba lygiaverčiai) 

 

Darbinė temperatūra ≤ -25° C iki ≥ +60°C  

Aušinimo elementai Privaloma  

Harmoniniai svyravimai < 3%  

Apsaugos klasė ≥ IP 65  

Maksimalus efektyvumas ≥ 98%  

Fazių skaičius 3  

Maksimalios Galios  Taškų Sekimo (MPPT) skaičius ≥ 2  

Bevielio arba tinklo interneto pajungimo galimybė Privaloma  

Gamyklinė garantija ≥ 5 metų  

Stebėsenos sistema internetu kiekvienam keitikliui Privaloma  

Technologija Be transformatoriaus  

Leistinoji santykinė drėgmė 0-100%  

Tinkamumas naudoti lauko sąlygomis Privaloma  

Nominali išėjimo galia Pac, r , kW ≥ 5  

Max. išėjimo galia Pac max , kVA ≤ 6.5  

Nominali išėjimo srovė Pac nom , A ≥ 8  

Darbinė įtampa Uac,r , V ≥ 600  

Dažnis, Hz 50/60  

Viršįtampių kategorija ≥ II  

WLAN, RS485, USB Taip  

 

Saulės elektrinės monitoringo elementai 

MONITORINGO PROGRAMA Reikalavimai 

Fotovoltinės sistemos monitoringo programinė įranga 

Esamuoju laiku: FV elektrinės techninius parametrus apie energijos 

ir galios duomenis atvaizduoja grafiku metinį pagamintos energijos 

kiekį, atvaizduoja grafiku mėnesio laikotarpyje pagamintos 

energijos kiekį,  
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Konkurso sąlygų priedas Nr. 3 

 

115 KW GALIOS SAULĖS ELEKTRINĖS ĮRANGOS IR RANGOS DARBAI 

ARMĖNIJOJE 

 

 

KONKURSO DALYVIO DEKLARACIJA 

 

20    -    -    . 

data 

 

Vieta 

 

 

Pirkimo pavadinimas:____________________ 

 

 

Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra 

teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso 

dalyvius.     

Aš patvirtinu, kad nedalyvavau rengiant pirkimo dokumentus ir nesu susijęs su jokia kita šiame 

konkurse dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi.    

Aš suprantu, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsiu pašalintas (-a) iš šio 

konkurso procedūros, ir mano pasiūlymas bus atmestas. 

 

  

 

   

 

Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos  Parašas  Vardas Pavardė 
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Konkurso sąlygų priedas Nr. 4 

 

308 KW GALIOS SAULĖS ELEKTRINĖS ĮRANGOS IR RANGOS DARBAI 

GRUZIJOJE 

 

RANGOS SUTARTIS Nr. _________ 

[vieta], [data] 

 

UAB „Solet Technics“, atstovaujama ________, veikiančio (-ios) pagal ________, (toliau – 

Užsakovas) 

ir 

_______________, atstovaujama [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio (-ios) pagal 

____________, (toliau – Rangovas),  

toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, atsižvelgdamos į tai, kad: 

(A) 202_ m. _____ mėn.__d. buvo paskelbtas neperkančiosios organizacijos konkurso 

būdu organizuotas pirkimas (toliau – Pirkimas); 

(B) Rangovo pasiūlymas buvo pripažintas laimėjusiu Pirkimą ir Rangovas buvo 

pakviestas sudaryti įrangos ir rangos darbų pirkimo sutartį; 

(C) Rangovas sutinka atlikti darbus Užsakovui šioje sutartyje nustatytomis sąlygomis; 

sudarė šią rangos darbų sutartį (toliau – Sutartis). 

 

1. SĄVOKOS 

1.1  Darbai – saulės elektrinės įrengimo darbai, kurie apibūdinti Sutarties priede Nr. 1 – Rangovo 

pasiūlymas.  

1.2  Įranga – saulės elektrinės įranga, kuri nurodyta Sutarties priede Nr. 2 – Rangovo pasiūlymas. 

1.3  Darbų atlikimo terminas – laikas, skaičiuojamas nuo Darbų pradžios iki Darbų užbaigimo. 

1.4  Darbų pradžia – Sutarties pasirašymo momentas. 

1.5  Darbų užbaigimas – Darbai laikomi pilnai atliktais, kai Užsakovui yra perduotas Darbų 

rezultatas ir visa saulės elektrinės techninė dokumentacija, įskaitant Įrangos gamintojų 

garantijas bei pasirašytas Darbų perdavimo – priėmimo aktas. 

1.6  Statybvietė – Darbų vykdymo vieta  

1.7  Subrangovas - kuris nors asmuo rangovo nurodytas konkurso dokumentuose Sutartyje, 

įvardintas kaip Subrangovas, arba kiti asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalį Darbų. 

1.8  Sutarties kaina – Sutarties 7.1 punkte nurodyta suma, kuri bus sumokėta Rangovui Sutarties 

7.4 punkte nustatyta tvarka ir sąlygomis. 

1.9  Techninis projektas - Techninis projektas parengtas Užsakovo projektuotojo ir yra šios 

Sutarties dalis (Priedas Nr. 1) ir yra privalomas Rangovu. 

1.10  Pirkimo dokumentai – Pirkimo [pavadinimas] dokumentai. 
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1.11  Kitos vartojamos sąvokos atitinka sąvokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame 

kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

įstatyme. 

  

2. SUTARTIES DALYKAS 

2.1.  Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytą terminą pristatyti Įrangą, atlikti 

Darbus ir perduoti Darbų rezultatą kaip numatyta Sutartyje bei ištaisyti defektus, o 

Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje 

numatyta tvarka priimti Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui Sutarties kainą. 

2.2.  Rangovas privalo pristatyti Rangovo pasiūlyme nurodytą Įrangą ir atlikti Darbus pagal 

Techninį projektą (Sutarties priedas Nr. 1), įskaitant visas su tuo susijusias pareigas, teises ir 

rizikos faktorius, tame tarpe projektinių sprendimų patikslinimo riziką. 

2.3.  Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti darbus, kurių Rangovas 

nenumatė sudarant Sutartį, bet turėjo ir/ar galėjo juos numatyti, ir jie yra būtini Sutarčiai 

tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita. 

2.4.  Rangovas patvirtina, jog iki Sutarties sudarymo dienos jis išnagrinėjo Darbus ir Darbų 

objektą, Rangovas neįžvelgia jokių klaidų, netikslumų ar kitokių trūkumų, kurie galėtų 

trukdyti tinkamai įvykdyti savo sutartinius įsipareigojimus arba dėl kurių kiltų grėsmė 

atliekamų Darbų saugumui ar stabilumui. 

2.5.  Įranga perkama ir Darbai atliekami įgyvendinant projektą „ Aplinkos taršos ir klimato kaitos 

problemų sprendimas įrengiant saulės elektrines Armėnijos mokyklų bendruomenėms ir 

perduodant Lietuvos saulės energetikos patirtį vietiniams partneriams ir įstaigoms “. Įrangos 

ir Darbų įsigijimas finansuojamas iš Klimato kaitos programos lėšų ir Užsakovo nuosavų 

lėšų. 

  

3. BENDROSIOS NUOSTATOS 

3.1.  Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo ir galioja iki visiško Sutartyje numatytų Šalių 

įsipareigojimų įvykdymo. 

3.2.  Darbų rezultatas privalo atitikti Techninį projektą ir visus teisinius, techninius ir kitų normatyvinių 

dokumentų reikalavimus, kurie galioja Darbų atlikimo vietoje. 

3.3.  Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas turi būti siunčiami 

elektroniniu paštu, jų originalus visais atvejais įteikiant Užsakovui ir (ar) Rangovui pasirašytinai ar 

siunčiant registruotu/kurjeriniu paštu kiekvienam iš jų Sutartyje nurodytu adresu. Apie savo adreso ar 

kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines 

dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu privalo pranešti kitai Šaliai.  

  

 4. UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ 

4.1.  Užsakovas įsipareigoja: 

 4.1.1. Priimti Rangovo į Statybvietę pristatytą Įrangą, tinkamai ir laiku atliktus Darbus ir 

atsiskaityti už juos šioje Sutartyje numatytais terminais ir tvarka;  

4.1.2. Sąžiningai ir bendradarbiaujant vykdyti visus kitus įsipareigojimus, kurie yra 

numatyti šioje Sutartyje ir (arba) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus 

priskiriami Užsakovo funkcijoms ir pareigoms. 
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4.2.  Užsakovas turi teisę patikrinti Rangovo į Statybvietę pristatytą Įrangą iki jos montavimo 

pradžios. Užsakovas turi teisę kontroliuoti ir prižiūrėti Rangovo vykdomus Darbus pagal 

galiojančiuose normatyviniuose dokumentuose numatytus reikalavimus. 

4.3.  Rangovui laiku neatlikus Darbų ar atlikus Darbus netinkamai Užsakovas turi teisę reikalauti 

pašalinti Darbų rezultato defektus, jei tai yra įmanoma, arba kreiptis į trečiuosius asmenis 

(alternatyvų rangovą) dėl tokios Darbų apimties įvykdymo, kurią netinkamai įvykdė 

Rangovas. 

4.4.  Užsakovas turi teisę  pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą ar Subrangovą, 

kuris nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba 

savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. 

  

5. RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ 

5.1.  Rangovas privalo vykdyti ir užbaigti Darbus pagal Sutartį, vadovaudamasis Techniniu projektu ir 

Darbų atlikimo vietoje galiojančiais teisiniais, techniniais ir kitais norminiais reikalavimais.  

5.2.  Jeigu Rangovas Darbų vykdymo metu sužino apie Techninio projekto klaidą arba techninį trūkumą 

dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai Rangovas apie tai privalo 

nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 dienas, pranešti Užsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. 

5.3.  Rangovas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie jo pasitelkti asmenys yra gavę visus būtinus leidimus, 

kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje 

nustatyta veikla. 

5.4.  Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir darbų metodų tinkamumą, patikimumą bei darbų 

saugą visu Darbų vykdymo laikotarpiu. Taip pat Rangovas įsipareigoja nevykdyti darbų, esant 

nepalankioms gamtinėms sąlygoms, jeigu tai kelia grėsmę darbų saugai, objekte esančių žmonių 

sveikatai ir gyvybei arba gali turėti įtakos darbų rezultato kokybei.  

5.5.  Rangovas Darbus ar jų dalį gali perduoti Subrangovams. Rangovas yra atsakingas už Subrangovo, jo 

įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar 

neveikimą.  

5.6.  Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, panaudodamas visas 

savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali turėti įtakos Sutarties 

kainai arba Darbams. Turi būti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo 

sutartinius įsipareigojimus ir visa, kas būtina tinkamam Darbų vykdymui ir užbaigimui. 

5.7.  Vykdydamas Darbus Rangovas privalo: 

5.7.1. savo sąskaita pašalinti iš Statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles; 

5.7.2. sandėliuoti arba išvežti perteklines medžiagas ir nereikalingus Rangovo įrengimus; 

5.7.3. valyti ir prižiūrėti patekimo į Statybvietę kelius, koridorius, laiptines ir aplinką nuo 

šiukšlių, dulkių ar kitų teršalų. Statybvietė ir visos tokios patekimui į Statybvietę 

naudojamos patalpos bei keliai turi būti saugūs, paženklinti įspėjamaisiais ženklais 

ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi būti 

atsakingas už bet kokį šių patalpų ar kelių remontą, kurio gali prireikti dėl Rangovo 

veiksmų. 

5.8.  Rangovas privalo apsirūpinti visais prietaisais, įrengimais, instrumentais, darbo jėga, medžiagomis ir 

kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darbų užbaigimui ir saulės elektrinės pridavimui būtinus 

dokumentus, saulės elektrinės eksploatacijos ir priežiūros instrukcijas, Įrangos gamintojų išduotas 

garantijas.  
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5.9.  Jeigu, atlikus patikrinimą nustatoma, kad kokia nors Darbų kokybė ar Darbo projektas yra su 

trūkumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Rangovas privalo ištaisyti trūkumus ir 

defektus, kad šie atitiktų Sutartį. 

5.10.  Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Užsakovą nuo visų pretenzijų, kompensacijų 

susijusių su: 

5.12.1. bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylančius arba 

atsiradusius dėl Rangovo veiksmų vykdant Darbus, taisant defektus Darbų 

vykdymo metu. 

5.12.2. bet kurios nuosavybės (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba 

atsiradusiais dėl Rangovo arba jo personalo veiksmų, aplaidumo, tyčinio veiksmo 

ar Sutarties pažeidimo. 

5.11.  Rangovas privalo sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams ir kitiems Užsakovo nurodytiems asmenims 

lankytis objekte bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija. 

5.12.  Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbų pradžios iki Darbų užbaigimo. Visa 

Įrangos ir Darbų sugedimo, praradimo arba sunaikinimo rizika tenka Rangovui iki Darbų perdavimo 

– priėmimo akto pasirašymo datos. 

  

6. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI 

6.1.  Įrangą į Statybvietę turi būti pristatyta per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Darbų 

pradžios. 

6.2.  Darbai turi būti atlikti ne vėliau kaip per 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo Darbų 

pradžios. 

6.3.  Darbai laikomi pilnai atliktais, kai pagal teisės aktų reikalavimus yra atliktos darbų užbaigimo 

procedūros, atliktas saulės elektrinės paleidimas, bandymas ir Užsakovui perduota visa saulės 

elektrinės techninė dokumentacija. Užsakovui turi būti perduotos Įrangos gamintojų išduotos Įrangos 

garantijos anglų kalba. 

  

7. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMAS 

7.1.  Sutarties kaina yra [nurodyti sumą skaičiais ir žodžiais] EUR be PVM, [nurodyti sumą skaičiais ir 

žodžiais] PVM,  [nurodyti sumą skaičiais ir žodžiais] kaina su PVM. 

Sutarties kainą sudaro: 

7.1.1. Įrangos kaina - [nurodyti sumą skaičiais ir žodžiais] EUR be PVM, [nurodyti sumą skaičiais 

ir žodžiais] PVM,  [nurodyti sumą skaičiais ir žodžiais] kaina su PVM. 

7.1.2. Darbų kaina - [nurodyti sumą skaičiais ir žodžiais] EUR be PVM, [nurodyti sumą skaičiais ir 

žodžiais] PVM,  [nurodyti sumą skaičiais ir žodžiais] kaina su PVM. 

7.2.  Į Sutarties kainą yra įskaičiuoti visi Rangovo patiriami paslaugų suteikimo ir darbų atlikimo kaštai, 

Įrangos transportavimo į Statybvietę kaštai, Įrangos montavimui reikalingų medžiagų bei priemonių 

įsigijimo išlaidos, visi Rangovo mokami mokesčiai, rinkliavos ir kitos išlaidos, susijusios su Sutarties 

įsipareigojimų vykdymu. 

7.3.  Sutarties kaina negali būti keičiama, išskyrus kai pasikeičia mokesčių (PVM ir pan.) apskaičiavimo 

tvarka ir/ar mokesčio dydis. Tokiu atveju bendra Sutarties kaina yra perskaičiuojama po kiekvieno 

tokio pasikeitimo tik neatliktiems darbams ir/ar jų daliai. 

7.4.  Sutarties kainą Užsakovas Rangovui sumoka eurais pavedimu į Rangovo nurodytą banko 

sąskaitą tokia tvarka:  
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7.4.1. 75 proc. Darbų kainos Užsakovas sumoka Rangovui avansu ne vėliau kaip per 30 

kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo datos; 

7.4.2. 100 proc. Įrangos kainos  Užsakovas sumoka Rangovui ne vėliau kaip per 10 

kalendorinių dienų nuo Įrangos pristatymo į Statybvietę. Įrangos pristatymas į 

Statybvietę patvirtinamas Užsakovo ir Rangovo pasirašomu Įrangos pristatymo 

aktu. 

7.4.3. 25 proc. Darbų kainos Užsakovas sumoka Rangovui ne vėliau kaip per 10 

kalendorinių dienų po Darbų užbaigimo. 

7.5.  Užsakovas turi teisę sumažinti ir/ar sulaikyti Rangovui pagal Sutartį mokėtinas sumas Rangovo 

finansinių prievolių (įskaitant baudas ir/ar prievoles, atsiradusias dėl netinkamo Sutarties vykdymo) 

Užsakovui dydžiu. Tokiu atveju Užsakovas praneša Rangovui apie vienašalį įskaitymą ir/ar 

mokėjimo sulaikymą. 

7.6.  Užsakovas turi teisę Sutartyje nustatyta tvarka vienašališkai sustabdyti mokėjimus, jeigu Rangovas 

atlieka Darbus nekokybiškai ir/ar pažeisdamas nustatytus Darbų terminus arba dėl kitų priežasčių 

atsiranda Darbų defektai, iki šių Darbų kokybė bus ištaisyta ir bus pašalinti visi Užsakovo nustatyti 

ir nurodyti Darbų defektai ar kiti trūkumai. 

  

 8. SUTARTIES PAKEITIMAI 

8.1.  Sutarties sąlygos jos galiojimo laikotarpiu nebus keičiamos, išskyrus pakeitimus, kuriais iš esmės 

nepakeičiamas Sutarties pobūdis ir bendra atskirų tokių pakeitimų vertė neviršija 10 procentų 

pradinės Sutarties vertės. 

8.2.  Visi Sutarties pakeitimai sudaromi raštu. 

  

9. GARANTIJOS 

9.1.  Įrangos garantiniai terminai nurodyti Rangovo pasiūlyme (Sutarties priedas Nr. 2). Rangovas privalo 

perduoti Užsakovui Įrangos gamintojų garantijas patvirtinančius dokumentus anglų kalba. 

9.2.  Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 

straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti 

visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, 

jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba bet 

kurio sutartinio Rangovo įsipareigojimo neįvykdymu.  

  

10. SUTARTIES PAŽEIDIMAS, NUTRAUKIMAS IR ATSAKOMYBĖ UŽ NETINKAMĄ 

SUTARTIES VYKDYMĄ 

10.1. Kiekviena šios Sutarties Šalis įsipareigoja tinkamai vykdyti visus savo įsipareigojimus pagal šią 

Sutartį ir atlyginti kitai Šaliai visus tiesioginius nuostolius, patirtus dėl šios Sutarties nevykdymo ar 

netinkamo vykdymo. 

10.2. Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį, jeigu Rangovas: 

10.2.1. nepaisydamas Užsakovo raginimų bent 30 (dvidešimt) kalendorinių dienų vėluoja 

pristatyti Įrangą arba atlikti Darbus Sutartyje nustatytu terminu;  

10.2.2. nepristato Įrangos per Sutartyje nustatytą terminą ir nepradeda laiku vykdyti Darbų, 

kitaip parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį ir tampa aišku, kad 

juos baigti iki Darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma. 

Užsakovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėms, prieš 10 (dešimt) dienų 

apie tai raštu pranešęs Rangovui, nutraukti Sutartį ir pašalinti Rangovą iš Statybvietės. 
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10.3. Rangovas turi teisę nutraukti Sutartį, jeigu: 

10.3.1. Užsakovas daugiau kaip 30 (dvidešimt) kalendorinių dienų vėluoja atlikti Sutartyje 

numatytus mokėjimus Rangovui;  

10.3.2. Užsakovas visiškai nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų. 

Rangovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėms, prieš 10 (dešimt) dienų 

apie tai raštu pranešęs Užsakovui, nutraukti Sutartį.  

10.4. Sutartis taip pat gali būti nutraukiama Šalių rašytiniu susitarimu. 

10.5. Šalis, nepagrįstai nutraukusi Sutartį, kitai Šaliai pareikalavus, kita Šaliai įsipareigoja sumokėti 10 

(dešimties) % Sutarties kainos dydžio baudą ir atlygina nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu, 

per 10 (dešimt) darbo dienų po Sutarties nutraukimo. 

10.6. Rangovas, laiku neatlikęs Darbų, privalo mokėti 0,05 % dydžio delspinigių sumą nuo visos (bendros) 

Sutarties kainos už kiekvieną uždelstą dieną. 

10.7. Užsakovas, laiku neapmokėjęs už atliktus darbus, moka 0,05 % dydžio delspinigių sumą nuo 

neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną; 

  

11. GINČAI 

11.1. Šalių tarpusavio santykius, atsirandančius iš Sutarties ir neaptartus jos sąlygose, reglamentuoja 

Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai. 

11.2. Tuo atveju, jei įsigaliojus teisės aktui, kokia nors Sutarties sąlyga tampa negaliojančia ir/ar 

neįgyvendinama, Šalys turi imtis visų priemonių, kad negaliojanti ir/ar neįgyvendinama sąlyga būtų 

pakeista taip, kad taptų galiojančia ir įgyvendinama, tačiau nekeistų Sutarties esmės. Vienos ar kelių 

Sutarties sąlygų negaliojimas nedaro savaime negaliojančių kitų Sutarties sąlygų. 

11.3. Visi ginčai ir nesutarimai, kylantys iš Sutarties ar susiję su jos aiškinimu ir vykdymu, tarp Šalių 

sprendžiami derybomis. Jeigu Šalys šių ginčų ir nesutarimų negali išspręsti derybomis, tai jie 

sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

Teritorinis teismingumas nustatomas pagal Užsakovo buveinės vietą. 

  

12. NENUGALIMA JĖGA 

12.1.  Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl 

nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos, bei 

nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis 

nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui. 

12.2.  Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, 

Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. 

Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į 

kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės, 

valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, 

privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, 

kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. 

12.3.  Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai šaliai neįmanoma dėl nenugalimos 

jėgos (force majeure).  

  

 13. KITOS SĄLYGOS 
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13.1.  Šalys patvirtina, kad jos turi teisę sudaryti Sutartį, o taip pat vykdyti visus Sutartyje numatytus savo 

įsipareigojimus. 

13.2.  Sutartis surašyta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių 

kiekvienai Šaliai. 

  

 14. SUTARTIES PRIEDAI 

14.1. Sutarties priedai yra neatskiriama. 

14.2. Turi būti laikoma, kad toliau pirmumo tvarka išvardinti dokumentai sudaro šią Sutartį ir yra 

suprantami ir aiškintini kaip jos sudedamosios dalys: 

14.3.1. Techninis projektas; 

14.3.2. Rangovo pasiūlymas; 

14.3.3. Konkurso sąlygos. 

  

 Šalių rekvizitai: 

 UŽSAKOVAS 

UAB „Solet Technics“ 

[rekvizitai] 

RANGOVAS 

[Įrašyti Rangovo rekvizitus] 

  

Pasirašančiojo vardas, pavardė  

................................................................. 

Pareigos .................................................. 

Parašas  ................................................... 

Data......................................................... 

A.V. 

 

Pasirašančiojo vardas, pavardė  

.................................................................. 

Pareigos ................................................... 

Parašas ..................................................... 

Data........................................................... 

A.V. 


