
 

 

NACIONALINĖ DZIUDO ASOCIACIJA 

į.k. 304830950, Kovo 11-osios g. 20, LT-51346 Kaunas 

el. paštas: marius.paskevicius@gmail.com, tel. +370 682 45180 

 

 

KVIETIMAS PASIŪLYMUI PATEIKTI 

2021-09-16 

Kaunas 

 

 Kviečiame pateikti pasiūlymą Nacionalinės dziudo asociacijos organizuojama dziudo tatamio 

pirkimui (toliau – Pirkimas). 

 

Pirkimo objektas. Nacionalinė dziudo asociacija (toliau – Perkantysis subjektas) numato 

pirkti dziudo tatamį (toliau – Prekės) - pagal kvietime nurodytas sąlygas ir Techninėje 

specifikacijoje (2 priedas) prekėms keliamus reikalavimus. 

 

Pagrindiniai reikalavimai tiekėjui ir esminės pirkimo sutarties sąlygos: 

1.   Tiekėjo pasiūlymas su kaina pateikiamas pagal Perkančiojo subjekto pateiktą pasiūlymo 

formą (1 priedas). 

2. Pirkimo-pardavimo sutartis (toliau – Sutartis) sudaroma maksimaliai 23 690 (dvidešimt trijų 

tūkstančių šešių šimtų devyniasdešimt) Eur su PVM sumai.  

3. Sutarties galiojimo terminas - 6 (šeši) mėnesiai nuo jos pasirašymo dienos.  

4. Techninėje specifikacijoje (2 priedas) bei Pasiūlymo formoje (1 priedas) nurodytas Prekių 

kiekis yra skirtas pasiūlymų palyginimui. Prekės bus perkamos pagal Perkančiojo subjekto poreikį 

bei užsakymus, faktinė Sutarties vertė priklausys nuo perkamų Prekių kiekio, apskaičiavus pagal 

fiksuotus tiekėjo pasiūlyme nurodytus įkainius, bet negalės būti didesnė už maksimalią Sutarties 

kainą. Perkantysis subjektas neįsipareigoja nupirkti viso Techninėje specifikacijoje ir/arba 

Pasiūlymo formoje nurodyto kiekio. 

5. Tiekėjas Prekes turi pristatyti ne vėliau kaip per 40 (keturiasdešimt) darbo dienų nuo 

Perkančiojo subjekto užsakymo pateikimo dienos. Prekių pristatymo išlaidos turi būti įtrauktos į 

pasiūlymo kainą. 

6. Prekių pristatymo adresas: Perkūno al. 3a, Kaunas. 

7. Už faktiškai pateiktas Prekes Perkantysis subjektas atsiskaitys per 30 (trisdešimt) dienų po 

Prekių priėmimo–perdavimo pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos. Tiekėjas 

sąskaitą faktūrą pateikia tik šalims pirmiau pasirašius Prekių priėmimo–perdavimo aktą. 

8. Tiekėjui ne dėl Perkančiojo subjekto kaltės nepristačius Prekių Sutartyje numatytais 

terminais, Perkantysis subjektas turi teisę be oficialaus įspėjimo pradėti skaičiuoti tiekėjui 0,05 

proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo maksimalios Sutarties kainos su PVM. 

9. Tiekėjui nutraukus Sutartį prieš terminą ne dėl Perkančiojo subjekto kaltės, ar 

Perkančiajam subjektui nutraukus Sutartį prieš terminą dėl tiekėjo kaltės, tiekėjas sumoka 10 proc. 

dydžio baudą nuo maksimalios Sutarties kainos su PVM. Nurodytos baudos sumokėjimas 

neatleidžia tiekėjo nuo pareigos atlyginti Perkančiajam subjektui patirtus nuostolius dėl Sutarties 

nevykdymo arba netinkamo vykdymo. 

10. Tiekėjui priskaičiuotos netesybos (delspinigiai, baudos) yra laikomos minimaliais 

neginčijamais Perkančiojo subjekto nuostoliais. Tiekėjui priskaičiuotos netesybos ir Perkančiojo 

subjekto dėl tiekėjo kaltės patirtos išlaidos (nuostoliai), tiekėjui nevykdant ar netinkamai vykdant 

sutartinius įsipareigojimus yra išskaitomos iš tiekėjui mokėtinų sumų. Nesant mokėtinų sumų ar jų 
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nepakankant, Perkantysis subjektas turi teisę pateikti tiekėjui rašytinį reikalavimą dėl 

netesybų/nuostolių apmokėjimo, kurį jis turi įvykdyti per 30 (trisdešimt) dienų nuo rašytinio 

pareikalavimo pateikimo dienos. 

11. Pirkimo-pardavimo sutartis bus sudaroma su mažiausios kainos pasiūlymą pateikusiu 

tiekėju. Prekių kaina pateikiama eurais (su PVM). Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuoti 

mokesčiai, transportavimas ir prekių pristatymas bei kitos tiekėjo išlaidos (jei tokių būtų). 

12.   Dėl pasiūlytos per didelės ir nepriimtinos Perkančiajam subjektui kainos gali būti 

deramasi. 

13. Pasiūlymas turi galioti tiekėjo pasiūlyme nurodytą laiką, bet ne trumpiau negu 60 

(šešiasdešimt) dienų nuo pasiūlymo pateikimo dienos. 

14.   Pasiūlymą el. parašu pasirašo tiekėjo vadovas arba įgaliotas asmuo, pateikiant tai 

patvirtinančio įgaliojimo kopiją. Pasirašytas pasiūlymas pateikiamas PDF dokumento 

formate.  

  Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2021 m. rugsėjo 30 d. 9.00 val. el. paštu 

lithuania.judo@gmail.com. Vėliau gauti pasiūlymai nebus priimti ir vertinami. Pirkimo komisija 

sprendimą dėl laimėtojo įsipareigoja priimti per 5 d. d. ir atitinkamai informuoti konkurso 

laimėtoją pasiūlymo formoje nurodytais kontaktais.  

 

 

PRIDEDAMA: 

1 priedas - Pasiūlymo forma, 1 lapas. 

2 priedas - Techninė specifikacija, 1 lapas. 

 

 

 Kontaktinė informacija pasiteiravimui:  

 Tel. +370 658 15 571 

 El. p. lithuania.judo@gmail.com 
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1 Priedas 

 

Nacionalinei Dziudo Asociacijai  

 

 

PASIŪLYMAS 

 

 

____________________ 

(Data) 

 

 

Tiekėjo pavadinimas, įm. Kodas  

Tiekėjo adresas  

Už pasiūlymą atsakingo darbuotojo vardas ir pavardė  

Telefonas  

El. paštas  

 

Teikdami šį pasiūlymą mes patvirtiname, kad sutinkame su visomis konkurso sąlygomis. 

 

Siūlome šias prekes: 

 

Nr. 

 

Prekės pavadinimas 

Vieneto 

kaina, EUR 

(su PVM) 

 

Kiekis, vnt. 

 

Viso, EUR  

   
  

 

     

     

Siūlomos prekės atitinka visus pirkimo dokumentuose išvardytus reikalavimus. 

 

 

Komentarai: 

 

- Jei tiekėjas nenurodo, kuri informacija yra konfidenciali, laikoma, kad pasiūlyme nėra konfidencialios 

informacijos. 

- Tiekėjai turi atidžiai ir pagrįstai nurodyti konfidencialią informaciją, nes sudarytas pasiūlymas ir 

atitinkama sutartis gali būti skelbiami viešai. 

 

Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodytos datos. 

 

 

______________________________________________________ 

          (Pasiūlymą pasirašančio asmens Vardas, Pavardė) 
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2 Priedas 

 

Techninė specifikacija 

Dziudo salės danga – dziudo tatamis (toliau - danga), skirtas treniruotėms ir varžyboms. 

Perkamos dangos bendri išmatavimai 13 x 32 m., danga turi būti dviejų spalvų (raudona ir 

geltona). Tatamio danga turi susidėti iš atskirų dalių (kilimėlių-matų), kurių išmatavimai: 100 cm x 

200 cm x 5 cm. Perkamas komplektas, kuris susideda iš 206 vienetų (kilimėlių) - 140 raudonų ir 68 

geltonų. 

Dziudo dangos paviršius turi būti padengtas atspariu ir higienišku, neslidžiu sluoksniu, 

dangos apačia turi būti su neslidžiu pagrindu. Danga turi būti lengvai plaunama ir prižiūrima. Danga 

turi atitikti pripažintų, tarptautinių standartų reikalavimus, keliamus tokio tipo sportinėms dangoms 

(atsparumas tempimui, atsparumas plyšimui ir kt.).  

Dangos tankis turi būti ne mažesnis kaip  200 kg/m3. 

Danga turi būti nauja, nenaudota, be išorinių pažeidimų, garantinis terminas turi būti ne 

trumpesnis kaip 2 metai. 

 

 


