
Konkurso įsigyti laipiojimo sieneles sąlygos 
Patvirtintos 2020 08 07 pirkimo komisijos sprendimu 

 
Konkurso vykdytojas (Pirkėjas): 
Viešoji įstaiga Vilniaus Valdorfo Žalioji mokykla, j.a. kodas 304064633, adresas Vilniaus r. sav., Riešės sen., Skirgiškių k., 
Paramos g. 14. 
 
Konkurso vykdymo tvarka: 
Konkursas vykdomas pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. 
V-16 patvirtintą Juridinių asmenų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 
įstatymą, pirkimų, įgyvendinant Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamus sporto projektus, vykdymo tvarkos 
aprašą. Pasiūlymų vertinimo kriterijus – mažiausia kaina. 
 
Pasiūlymų pateikimas: 
1. Pasiūlymai ir visi dokumentai turi būti pateikti užklijuotame voke adresuoti Viešąjai įstaigai Vilniaus Valdorfo Žalioji 
mokykla, adresas Vilniaus r. sav., Riešės sen., Skirgiškių k., Paramos g. 14, su užrašu “Pasiūlymas laipiojimo sienelių 
pirkimo konkursui” arba atsiunčiami elektroniniu paštu rima.uzdanaviciute@gmail.com . 
2. Pasiūlymai turi būti pateikti iki 2020 m. rugpjūčio 24 d. 10 val. Lietuvos laiku. Pasiūlymų vertinimas prasidės 
2020 m. rugpjūčio 24 d. 10 val. Lietuvos laiku. 
3. Vienas tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą. Jei pateikiama daugiau pasiūlymų, jie visi laikomi negaliojančiais. 
4. Pasiūlymas pateikiamas lietuvių kalba. Pasiūlyme turi būti: 

a. Tiekėjo pavadinimas, asmens (juridinio asmens) kodas, telefono numeris, adresas, elektroninio pašto 
adresas. 

b. Pasiūlymo kaina eurais (įskaitant PVM); 
c. Detali specifikacija; 
d. Įvykdytų panašių projektų pavyzdžiai ir užsakovų kontaktai; 
e. Laipiojimo sporto patirties aprašymas. 

 
Kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjui: 
Tiekėjas turi būti pastatęs bent vieną panašią laipiojimo sienelę Lietuvos teritorijoje. Tiekėjas turi turėti ne mažiau kaip 
vienų metų patirtį laipiojimo sporto organizavime. 
 
Maksimali pasiūlymo kaina: 
Maksimali pasiūlymo kaina negali būti didesnė negu 18400 eur įskaitant PVM. 
 
Perkamų laipiojimo sienelių specifikacija: 
1. Laipiojimo sienelė lauke, perdavimo momentu turi būti pilnai įrengta pirkėjo nurodytoje vietoje adresu Vilniaus r. 
sav., Riešės sen., Skirgiškių k., Paramos g. 14, nustatyta tvarka sertifikuota bei paruošta naudojimui. 
Specifikacija:  

• Plotas: 16 kv. m 
• Laipiojimo akmenėlių (kybių) skaičius:  ne mažiau 120 (vienodai visų dydžių kategorijų)  
• Nudažyta dažais su kvarciniu smėliu, su pirkėju suderintas dizainas 
• Lauko salygomis tinkama naudoti apsauginė zona, bendras plotas 20 kv.m. 

 
2. Laipiojimo sienelė patalpoje, perdavimo momentu turi būti pilnai įrengta pirkėjo nurodytoje vietoje adresu 
Vilniaus r. sav., Riešės sen., Skirgiškių k., Paramos g. 14, nustatyta tvarka sertifikuota bei paruošta naudojimui. 
Specifikacija: (iš pasiūlymo)  

• Plotas: 20 kv. m 
• Laipiojimo akmenėlių (kybių) skaičius: ne mažiau 160  (vienodai visų dydžių kategorijų)  
• Nudažyta dažais su kvarciniu smėliu, su pirkėju suderintas dizainas 
• Ne mažiau 30 cm storio čiužiniai, bendras plotas 14 kv.m. 

 
Sienelėms suteikiama 2-3 metų garantija. 



 
Sutarties pasirašymas: 
Sutartis pagal Pirkėjo pateiktą šabloną turi būti pasirašyta ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po sprendimo dėl konkurso 
laimėtojo priėmimo. 
 
Pagrindinės sutarties sąlygos: 
1. Kaina sumokamo per 15 kalendorinių dienų po pilno pirkimo objekto perdavimo Pirkėjui. Galimas iki 50% avansas. 
2. Pirkimo objektas turi būti perduotas Pirkėjui ne vėliau kaip per 8 savaites po sutarties pasirašymo. 
3. Delspinigiai: 0,1 % už kiekvieną uždelstą dieną nuo pavėluotos sumokėti sumos arba nuo sutarties kainos (jei 
vėluojama perduoti pirkimo objektą). 
 
 
 


