
 PATVIRTINTA 

Klaipėdos  Liudviko Stulpino    

progimnazijos direktoriaus  

                                                                                          2021 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. V-37 

  

 

SUPAPRASTINTO MAŽOS VERTĖS  MOKYKLINIŲ VADOVĖLIŲ 

PIRKIMO SĄLYGOS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Klaipėdos Liudviko Stulpino  progimnazija (toliau– perkančioji organizacija), įstaigos 

kodas 190451477, Bandužių g. 4,  Klaipėda, tel. (8 46) 324456, 867289951, el. p. info@stulpinas.lt, 

perka mokyklinius vadovėlius, knygas, mokymo priemones 2021–2022 mokslo metams. 

2. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymu, 

perkančiosios organizacijos pasitvirtintomis ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje 

(toliau CVP IS) paskelbtomis Klaipėdos Liudviko Stulpino  progimnazijos supaprastintų viešųjų 

pirkimų taisyklėmis (toliau Taisyklės), kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais 

ir šiais pirkimo dokumentais. 

3. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas CVP IS ir http://www.stulpinas.lt  

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

pripažinimo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų.  

5. Perkančioji įstaiga nėra PVM mokėtoja. 

6. Bet kokia informacija, pirkimo sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios 

organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis 

(pranešimus gaus prie pirkimo prisijungę tiekėjai), pasiūlymai popieriniuose vokuose nebus 

teikiami. 

7. Kontaktinis asmuo bibliotekininkė Jelena Zaiceva, tel. 865044978, el. p. 

jelenza@gmail.com    

 

II. PIRKIMO OBJEKTAS 

 

8.  Perkančioji organizacija perka MOKYKLINIUS VADOVĖLIUS (KODAS 22111000-1, 

22114000-2) (Priedas Nr. 1). 

9.  Pirkimas gali būti skaidomas į 3 (tris) pirkimo dalis. Vadovėlių kiekis gali keistis 

priklausomai nuo pasiūlytos kainos. 

10.  Prekės turi būti pristatytos pagal pirkimo sutartyje nustatytą terminą. Prekių pristatymo 

vieta –Bandužių g. 4, Klaipėda. 

 

III. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI 

 

11.  Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus: 

 

Eil. 

Nr. 

Kvalifikacijos reikalavimai 

 

Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys 

dokumentai 

1. Tiekėjas yra registruotas įstatymų nustatyta 

tvarka. 

Pateikti tiekėjo (juridinio asmens) 

registravimo pažymėjimo tinkamai patvirtintas 

kopijas. Pateikiamas skenuotas dokumentas 

elektroninėje formoje CVP IS priemonėmis. 
 

12.  Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė 

melagingą informaciją, kurią perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis 

priemonėmis. 

 

mailto:info@stulpinas.lt
http://www.stulpinas.lt/
mailto:%20%20jelenza@gmail.com


IV. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS 

 

13.  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. 

14.  Pasiūlymas turi būti pateikiamas iki 2021-05-14 d. 10.00 val. CVP IS elektroninėmis 

priemonėmis, pasiekiamoje adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt.  

15.  Pasiūlymai, pateikti popierinėje formoje arba ne perkančiosios organizacijos nurodytomis 

elektroninėmis priemonėmis, bus atmesti kaip neatitinkantys pirkimo dokumentų reikalavimų.  

16. Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba. Jei atitinkami 

dokumentai yra išduoti kita kalba, tokiu atveju prie šių dokumentų turi būti pateiktas tinkamai 

patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą. Pateikiami skenuoti dokumentai elektroninėje formoje.  

17.  Tiekėjas kainos pasiūlymą privalo pateikti pagal konkurso sąlygų 2 priede pateiktą formą. 

Pasiūlymas turi būti pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto asmens ir pateikiamas skenuotas 

dokumentas elektroninėje formoje CVP IS priemonėmis.  

18.  Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą CVP IS priemonėmis. 

19.  Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų 

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

20.  Pasiūlymuose nurodoma prekių kaina pateikiama eurais, turi būti išreikšta ir apskaičiuota 

taip, kaip nurodyta šių konkurso sąlygų 2 priede. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą 

nurodytą prekių kiekį, kainos sudėtines dalis. Į prekės kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos 

tiekėjo išlaidos: transportavimo, pakavimo, pristatymo ir kt.  

21.  Pasiūlyme turi būti nurodytas jo galiojimo terminas. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau 

kaip 90 dienų nuo pateikimo termino dienos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, 

laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose. 

22.  Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, perkančioji organizacija turi teisę prašyti, kad 

tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko.  

23.  Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą. Apie naują 

pasiūlymų pateikimo terminą perkančioji organizacija paskelbia CVP IS bei praneša tik CVP IS 

priemonėmis prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams.  

24.  CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą tiekėjas iki nustatyto pasiūlymų pateikimo 

termino pabaigos gali atsiimti bei pakeisti. Norėdamas vėl pateikti atsiimtą ir pakeistą pasiūlymą, 

tiekėjas turi jį pateikti iš naujo. 

 

V. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS 

 

25.  Konkurso sąlygos gali būti paaiškinamos, patikslinamos tiekėjų iniciatyva, jiems CVP IS 

susirašinėjimo priemonėmis kreipiantis į perkančiąją organizaciją. Prašymai paaiškinti konkurso 

sąlygas gali būti pateikiami perkančiajai organizacijai CVP IS susirašinėjimo priemonėmis ne vėliau 

kaip likus 4 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pasibaigus pasiūlymų 

pateikimo terminui, pasiūlymo turinio keisti nebus galima.  

26.  Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, perkančioji organizacija turi teisę savo 

iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas.  

27.  Atsakydama į kiekvieną tiekėjo CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateiktą prašymą 

paaiškinti konkurso sąlygas, jeigu jis buvo pateiktas laikantis reikalavimų, arba aiškindama, 

tikslindama konkurso sąlygas savo iniciatyva, perkančioji organizacija turi paaiškinimus, 

patikslinimus paskelbti CVP IS ir išsiųsti visiems tiekėjams, kurie prisijungė prie pirkimo, ne vėliau 

kaip likus 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą tiekėjo prašymą 

paaiškinti konkurso sąlygas perkančioji organizacija atsako ne vėliau kaip per 4 darbo dienas nuo jo 

gavimo dienos.  

28.  Perkančioji organizacija, paaiškindama ar patikslindama pirkimo dokumentus, užtikrina 

tiekėjų anonimiškumą, t. y. užtikrina, kad tiekėjas nesužinos kitų tiekėjų, dalyvaujančių pirkimo 

procedūrose, pavadinimų ir kitų rekvizitų. 

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/


29.  Perkančioji organizacija nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų 

paaiškinimų. 

30.  Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios 

organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis 

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt.   

 

VI. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS 

 

31.  Perkančioji organizacija tikrina tiekėjų pasiūlymuose pateiktų kvalifikacijos duomenų 

atitiktį konkurso sąlygose nustatytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams. Jeigu nustatoma, 

kad tiekėjo pateikti kvalifikacijos duomenys yra neišsamūs arba netikslūs, ji privalo CVP IS 

susirašinėjimo priemonėmis prašyti tiekėjo juos papildyti arba paaiškinti per perkančiosios 

organizacijos nurodytą terminą. Jeigu perkančiosios organizacijos prašymu tiekėjas nepatikslino 

pateiktų netikslių ir neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją, perkančioji organizacija atmeta tokį 

pasiūlymą.  

32.  Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie tiekėjai, kurių kvalifikacijos 

duomenys atitinka perkančiosios organizacijos keliamus reikalavimus. 

33.  Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Perkančiajai organizacijai CVP IS 

susirašinėjimo priemonėmis paprašius, tiekėjai privalo per nurodytą terminą pateikti CVP IS 

susirašinėjimo priemonėmis papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės.  

34.  Jeigu pateiktame pasiūlyme randama pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, 

ji privalo CVP IS susirašinėjimo priemonėmis paprašyti tiekėjų per jos nurodytą terminą ištaisyti 

pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, 

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

35.  Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Perkančioji organizacija turi 

teisę, pasiūlymą atmesti, o ketindama atmesti pasiūlymą – privalo tiekėjo raštu paprašyti per 

nurodytą terminą pateikti neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą, įskaitant ir detalų kainų 

sudėtinių dalių pagrindimą. Jei tiekėjas kainos nepagrindžia, jo pasiūlymas atmetamas.  

36.  Tiekėjo pateiktų kvalifikacijos duomenų patikslinimai, pasiūlymo turinio paaiškinimai, 

pasiūlyme nurodytų aritmetinių klaidų pataisymai, neįprastai mažos kainos pagrindimo dokumentai 

yra pateikiami tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis. 

37.  Perkančioji organizacija atmeta pasiūlymą, jeigu: 

37.1 tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų;  

37.2 tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir 

perkančiajai organizacijai prašant, nepatikslino jų; 

37.3 pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (tiekėjo pateikta techninė 

specifikacija neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų; pasiūlymas Tiekėjo 

nepasirašytas konkurso sąlygose nurodytu būdu  ir pan.); 

37.4 tiekėjas per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir 

(ar) nepaaiškino pasiūlymo; 

37.5 visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per didelės, 

perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos; 

37.6 buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Perkančiosios organizacijos prašymu 

nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos 

kainos; 

37.7 pasiūlymas buvo pateiktas ne perkančiosios organizacijos nurodytomis elektroninėmis 

priemonėmis; 

37.8 gavus informacijos, kad tiekėjas tapo nemokus ar neįvykdė įsipareigojimų perkančiajai 

organizacijai arba kitiems ūkio subjektams, ar netinkamai juos vykdė. 

 

VII. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS 

 

38.  Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais.  

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/


39.  Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos 

kriterijų. 

40.  Kai keli pasiūlymai bus pateikti vienodomis kainomis, sudarant pasiūlymų eilę pirmesniu 

bus įrašomas tiekėjas, anksčiau įregistravęs pasiūlymą CVP IS priemonėmis. 

41.  Jeigu pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaičiais, neatitinka kainos nurodytos žodžiais, 

teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais. 

 

VIII. PASIŪLYMŲ EILĖ IR SPRENDIMAS DĖL PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMO 

 

42.  Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Perkančioji organizacija 

nustato pasiūlymų eilę. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi kainos didėjimo  tvarka. Jeigu kelių 

pateiktų pasiūlymų yra vienodos kainos, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis pirmas įrašomas tas 

pasiūlymas, kuris CVP IS priemonėmis pateiktas anksčiau. 

43.  Laimėjusiu pripažįstamas pasiūlymas Viešųjų pirkimų įstatymo bei šių konkurso sąlygų 

nustatyta tvarka. Perkančioji organizacija, priėmusi sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo, apie šį 

sprendimą nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, praneša kiekvienam pasiūlymą 

pateikusiam tiekėjui CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.  

44.  Konkursą laimėjęs tiekėjas privalo pasirašyti pirkimo sutartį per perkančiosios 

organizacijos nurodytą terminą. Pirkimo sutarčiai pasirašyti laikas gali būti nustatomas atskiru 

pranešimu CVP IS susirašinėjimo priemonėmis arba nurodomas pranešime apie laimėjusį 

pasiūlymą. 

45.  Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, pranešimu CVP IS susirašinėjimo 

priemonėmis atsisako sudaryti pirkimo sutartį, iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo 

sutarties, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju perkančioji organizacija siūlo 

sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal patvirtintą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, 

atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį. 

 

IX. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS 

 

46.  Pirkimo sutartis negali būti sudaroma, kol nesibaigė Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyti 

tiekėjų pretenzijų pateikimo ir ieškinio pareiškimo terminai, išskyrus atvejus, kai pasiūlymą pateikia 

tik vienas tiekėjas. 

Sudaroma sutartis turi atitikti laimėjusio Tiekėjo pasiūlymą ir perkančiosios organizacijos 

pirkimo dokumentų reikalavimus. 

47.  Pirkimo sutarties šalių teisės ir pareigos:  

47.1 tiekėjas įsipareigoja perkančiajai organizacijai už pasiūlytą kainą tinkamai ir sutartyje 

nustatytais terminais pristatyti prekes iki 2021-08-14; 

47.2 tiekėjas atsako, kad tiekiamos prekės atitiktų konkurso sąlygų nustatytus reikalavimus ir 

tokioms prekėms taikytinus atitinkamus kokybės standartus; 

47.3 gavęs pranešimą dėl nekokybiškos prekės, Tiekėjas privalo ne vėliau kaip per 5 darbo 

dienas pakeisti nekokybiškas prekes savo sąskaita;  

47.4 pirkėjo užsakymo patenkinimo data, užsakytų prekių kiekiai ir rūšis Tiekėjo nuožiūra 

negali būti keičiami; 

47.5 tiekėjas įsipareigoja tiekti naujas, nenaudotas, kokybiškas prekes. Prekių kokybė turi 

atitikti šalies gamintojos bei Lietuvos Respublikos norminių teisės aktų reikalavimus. Prekės, 

kurioms taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, turi atitikti nurodytus reikalavimus;  

47.6 perkančioji organizacija įsipareigoja pagal sutarties sąlygas priimti iš tiekėjo 

siūlomomis kainomis nurodytas kokybiškas, sukomplektuotas prekes pagal joms keliamus 

užsakovo reikalavimus; 

47.7 pirkėjas turi teisę atsisakyti priimti nekokybiškas ar neatitinkančias užsakymo 

reikalavimų prekes; 

47.8 sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos tik abipusiu 

susitarimu. 

 



X. PIRKIMO PROCEDŪRŲ NUTRAUKIMAS 

 

48. Perkančioji organizacija, bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo, turi teisę 

nutraukti supaprastinto pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima 

numatyti (perkamos prekės tapo nereikalingos, nėra finansavimo apmokėti už prekes). Visi tiekėjai 

dalyvaujantys pirkime turi būti raštu CVP IS priemonėmis informuoti apie pirkimo procedūrų 

nutraukimą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo. 

49. Perkančioji organizacija neatlygina dalyviams nuostolių, patirtų dėl pirkimo procedūrų 

nutraukimo. 

50. Jeigu atliekant pirkimą visi gauti pasiūlymai neatitiko pirkimo dokumentų reikalavimų 

arba buvo pasiūlytos per didelės perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos, perkančioji 

organizacija, pranešusi visiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams, turi teisę atmesti visus gautus 

pasiūlymus ir pradėti neskelbiamą pirkimą apklausos būdu. Pirkimo sąlygos iš esmės nekeičiamos 

ir į neskelbiamą pirkimą kviečiami visi pasiūlymus pateikę tiekėjai, atitinkantys perkančiosios 

organizacijos nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus. 

 

_____________________________ 

 

 

 

 



                                                                                                                Supaprastintų mažos vertės pirkimo sąlygų 

2 priedas 

 

Herbas arba prekių ženklas 

(Tiekėjo pavadinimas) 

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys 

apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra 

pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas) 

 

Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijai 

 

PASIŪLYMAS 

DĖL MOKYKLINIŲ VADOVĖLIŲ 

____________ Nr.______ 

(Data) 

_____________ 

(Sudarymo vieta) 

 

Tiekėjo pavadinimas  

 

Tiekėjo adresas  

 

Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė  

Telefono numeris  

 

Fakso numeris  

 

El. pašto adresas  

 

 

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

1) supaprastinto mažos vertės pirkimo skelbime, paskelbtame CVP IS interneto adresu: 

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt; 

2)  supaprastinto mažos vertės konkurso sąlygose; 

3)  kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, patikslinimuose). 

Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir, kad mes 

nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. 

Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio konkurso ir 

mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.  

Mes siūlome paslaugas, kurios visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus. 

 

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/


Mes siūlome šiuos MOKYKLINIUS VADOVĖLIUS (KODAS 22111000-1): 

Eil. 

Nr. 
Autorius, vadovėlio 

pavadinimas, paskirtis 

Leidimo 

metai 
Leidykla 

Užsakomas 

vadovėlių 

kiekis 

(vnt.) 

Vieneto 

kaina 

Eur  (be 

PVM)  

PVM Vieneto 

kaina 

Eur 

(su 

PVM)  

Suma 

Eur 

(su 

PVM) 

 

1. 

FORMULĖ. Matematikos 

vadovėlis V klasei. 1-oji 

knyga (ŠOK) Viktorija 

Sičiūnienė, Irma Gecevičiūtė, 

Regina Radavičienė, Asta 

Rudienė 

2009 „Šviesa“ 20     

2 FORMULĖ. Matematikos 

vadovėlis V klasei. 2-oji 

knyga (ŠOK) Viktorija 

Sičiūnienė, Irma Gecevičiūtė, 

Regina Radavičienė, Asta 

Rudienė 

2009 „Šviesa“ 20     

3 MATEMATIKA. Vadovėlis 

VII klasei. Pirmoji knyga 

(ŠOK) Irma Gecevičiūtė, 

Regina Radavičienė, 

Viktorija Sičiūnienė...  

2011 „Šviesa“ 60     

4 MATEMATIKA. Vadovėlis 

VII klasei. Antroji knyga 

(ŠOK) Irma Gecevičiūtė, 

Angelė Bieliauskaitė, 

Viktorija Sičiūnienė... 

2011 „Šviesa“ 60     

5 Mokslininkų pėdomis 5 

klasei 1 d. Gamtos mokslų 

vadovėlis. V.Juknienė 

2008 „Šviesa“ 10     

6 Mokslininkų pėdomis 5 

klasei 2 d. Gamtos mokslų 

vadovėlis. V.Juknienė 

2008 „Šviesa“ 10     

7 FIZIKA VIII klasei (ŠOK) 

O. Vaščenkienė 

2012 „Šviesa“ 10     

8 PASAULIO PAŽINIMAS 1 

klasei, 1 dalis (TAIP!)      

V. Varnagirienė 

2020 „Šviesa“ 108     

9 PASAULIO PAŽINIMAS  

1 klasei, 2 dalis (TAIP!)     

V. Varnagirienė 

2020 „Šviesa“ 108     

10 MATEMATIKA  2 klasei, 1 

dalis (TAIP!) 

Andželika Padarauskienė 

2018 „Šviesa“ 108     

11 MATEMATIKA  2 klasei, 2 

dalis (TAIP!) 

Andželika Padarauskienė 

2018 „Šviesa“ 108     

12 MATEMATIKA  2 klasei, 3 

dalis (TAIP!) 

Andželika Padarauskienė 

2018 „Šviesa“ 108     

13 KŪNO KULTŪRA 2 klasei 

Šarūnas Klizas 
2017 „Šviesa“ 4     

14 KŪNO KULTŪRA 3 klasei 

Šarūnas Klizas 
2019 „Šviesa“ 5     

http://www.uzsakymas.lt/index.php?cl=details&cnid=8c04d9d784eb6d2e6.27408181&anid=2cdb8340
http://www.uzsakymas.lt/index.php?cl=details&cnid=8c04d9d784eb6d2e6.27408181&anid=2cdb8340
http://www.uzsakymas.lt/index.php?cl=details&cnid=8c04d9d784eb6d2e6.27408181&anid=2cdb8340
http://www.uzsakymas.lt/index.php?cl=details&cnid=8c04d9d784eb6d2e6.27408181&anid=2cdb8340
http://www.uzsakymas.lt/index.php?cl=details&cnid=8c04d9d784eb6d2e6.27408181&anid=2cdb8340
http://www.uzsakymas.lt/index.php?cl=details&cnid=8c04d9d784eb6d2e6.27408181&anid=2cdb8450&pgNr=1
http://www.uzsakymas.lt/index.php?cl=details&cnid=8c04d9d784eb6d2e6.27408181&anid=2cdb8450&pgNr=1
http://www.uzsakymas.lt/index.php?cl=details&cnid=8c04d9d784eb6d2e6.27408181&anid=2cdb8450&pgNr=1
http://www.uzsakymas.lt/index.php?cl=details&cnid=8c04d9d784eb6d2e6.27408181&anid=2cdb8450&pgNr=1
http://www.uzsakymas.lt/index.php?cl=details&cnid=8c04d9d784eb6d2e6.27408181&anid=2cdb8450&pgNr=1


15 KŪNO KULTŪRA 4 klasei 

Renata Bernotienė 
2020 „Šviesa“ 4     

Iš viso: 743     

 

Bendra pasiūlymo kaina su PVM –   Eur. 

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro _________Eur. 

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: 

Eil. 

Nr. 

Pateiktų dokumentų pavadinimas Dokumento puslapių 

skaičius 

   

 

Pasiūlymas galioja iki 2021 m.   ______________ d. 

      

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens 

pareigų pavadinimas*) 

 (Parašas*)   (Vardas ir pavardė*)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Herbas arba prekių ženklas              Supaprastintų mažos vertės pirkimo sąlygų 

2 priedas 

   

(Tiekėjo pavadinimas) 

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys 

apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra 

pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas) 

 

Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijai 

 

PASIŪLYMAS 

DĖL MOKYKLINIŲ VADOVĖLIŲ 

____________ Nr.______ 

(Data) 

_____________ 

(Sudarymo vieta) 

 

Tiekėjo pavadinimas  

 

Tiekėjo adresas  

 

Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė  

Telefono numeris  

 

Fakso numeris  

 

El. pašto adresas  

 

 

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

1) supaprastinto mažos vertės pirkimo skelbime, paskelbtame CVP IS interneto adresu: 

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt; 

2)  supaprastinto mažos vertės konkurso sąlygose; 

3)  kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, patikslinimuose). 

Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir, kad mes 

nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. 

Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio konkurso ir 

mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.  

Mes siūlome paslaugas, kurios visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus. 

 

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/


Mes siūlome šiuos MOKYKLINIUS VADOVĖLIUS (KODAS 22111000-1): 

Eil. 

Nr. 
Autorius, vadovėlio 

pavadinimas, paskirtis 

Leidimo 

metai 
Leidykla 

Užsakomas 

vadovėlių 

kiekis 

(vnt.) 

Vieneto 

kaina 

Eur. (be 

PVM)  

PVM Vieneto 

kaina 

Eur 

(su 

PVM)  

Suma 

Eur 

(su 

PVM) 

1. LITERATŪRA.  V klasei. I 

dalis  G. Notrimaitė-

Muzikevičienė 

2016 Baltos 

lankos 

20     

2. 

LITERATŪRA.  V klasei. 

II dalis  G. Notrimaitė-

Muzikevičienė 2016 

Baltos 

lankos 20 

    

3. 

LIETUVIŲ KALBA  V 

klasei.    I. Smetonienė 2016 

Baltos 

lankos 20 

    

Iš viso: 60     

 

 

Bendra pasiūlymo kaina su PVM –   Eur. 

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro _________Eur. 

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: 

Eil.Nr. Pateiktų dokumentų pavadinimas Dokumento puslapių 

skaičius 

   

 

Pasiūlymas galioja iki 2021 m.   ______________ d. 

      

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens 

pareigų pavadinimas*) 

 (Parašas*)   (Vardas ir pavardė*) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



                                                                                                      Supaprastintų mažos vertės pirkimo sąlygų 

2 priedas 

    

 

Herbas arba prekių ženklas 

(Tiekėjo pavadinimas) 

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi 

duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei 

juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas) 

 

Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijai 

 

PASIŪLYMAS 

DĖL MOKYKLINIŲ VADOVĖLIŲ 

____________ Nr.______ 

(Data) 

_____________ 

(Sudarymo vieta) 

 

Tiekėjo pavadinimas  

 

Tiekėjo adresas  

 

Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė  

Telefono numeris  

 

Fakso numeris  

 

El. pašto adresas  

 

 

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

1) supaprastinto mažos vertės pirkimo skelbime, paskelbtame CVP IS interneto adresu: 

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt 

2)  supaprastinto mažos vertės konkurso sąlygose; 

3)  kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, patikslinimuose). 

Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir, kad mes 

nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. 

Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio konkurso ir 

mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.  

Mes siūlome paslaugas, kurios visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus. 

 

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/


   Mes siūlome šiuos MOKYKLINIUS VADOVĖLIUS (KODAS 22111000-1): 

Eil. 

Nr. Autorius, vadovėlio 

pavadinimas, 

paskirtis 

Leidi

mo 

metai 

Leidykla 

Užsako

mas 

vadovėli

ų kiekis 

(vnt.) 

Vieneto 

kaina 

Eur  (be 

PVM)  

PVM Vieneto 

kaina 

Eur 

(su 

PVM)  

Suma Eur (su 

PVM) 

1. Kelias.   Istorijos 

vadovėlis V kl. 1-oji 

dalis.  

R. Laužikas 

2008 „Briedis“ 20     

2. Kelias.        Istorijos 

vadovėlis V kl. 2-oji 

dalis.  

R. Laužikas 

2008 „Briedis“ 20     

3. Žingsniai.   Istorijos 

vadovėlis VI kl. 1-

oji dalis.  

R. Šalna 

2009 Briedis 10     

4. Žingsniai.   Istorijos 

vadovėlis VI kl. 2-

oji dalis.  

R. Šalna 

2009 Briedis 10     

5. Laikas.   Istorijos 

vadovėlis VIII kl. 1-

oji dalis.  

R. Šalna 

2014 „Briedis“ 10     

6. Laikas.   Istorijos 

vadovėlis VIII kl. 2-

oji dalis.  

R. Šalna 

2014 „Briedis“ 10     

Iš viso: 80     

 

 

Bendra pasiūlymo kaina su PVM –           Eur. 

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro _________Eur. 

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: 

Eil.Nr. Pateiktų dokumentų pavadinimas Dokumento puslapių 

skaičius 

   

 

Pasiūlymas galioja iki 2021 m.   ______________ d. 

      

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens 

pareigų pavadinimas*) 

 (Parašas*)   (Vardas ir pavardė*)   

 


