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VAIKŲ SPORTO TRENIRUOČIŲ VEDIMO PASLAUGOS 

KONKURSO SĄLYGOS 

 

 

1. Pirkimas vykdomas konkurso būdu, vadovaujantis Juridinių asmenų, kurie nėra perkančiosios 

organizacijos pagal Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų, įgyvendinant sporto rėmimo 

fondo lėšomis finansuojamus sporto projektus, vykdymo tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), kitais 

viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei kvietimu. Tiekėjas privalo atidžiai perskaityti 

visus pirkimo dokumentus – reikalavimus, kvietimą, pridėtas formas, jais vadovautis ir jų laikytis. 

2. Pirkime dalyvauti ir pasiūlymus teikti teisę turi tiek juridinis, tiek fizinis asmuo, turintis teisę 

(pagrįstą atitinkamais dokumentais) teikti VšĮ Sveikatos mokymų institutas (toliau – Užsakovui) 

reikalingas paslaugas. 

3. Užsakovas šiame pirkime netaiko tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimo, kokybės vadybos 

sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimų. 

4. Užsakovas šiame pirkime nereikalauja, kad tiekėjas pateiktų Europos bendrojo viešųjų pirkimų 

dokumentą. 

5.  Tiekėjas Užsakovui įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys 

specialistai. 

6. Užsakovas netikrina tiekėjo, subtiekėjų ar kitų ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiasi 

tiekėjas, pašalinimo pagrindų bei netaiko Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento. 

7. Užsakovo keliami minimalūs reikalavimai tiekėjo kvalifikacijai: 1) aukštasis išsilavinimas 

kūno kultūros, fizinio ugdymo ir sporto srityje – būtina pateikti kvalifikaciją įrodančius dokumentus; 2) 

ne trumpesnė nei 6 (šešių) mėnesių patirtis dirbant vaikų sporto treneriu, įrodoma pateikiamais 

dokumentais (pvz., darbo sutarties kopija ar kt.); 3) tiekėjo deklaracija, kad tiekėjas moka naudotis 

kompiuterinėmis programomis, tame tarpe ir ZOOM bei TEAMS; 4) tiekėjo deklaracija, kad jis turės 

galimybę prisitaikyti prie besikeičiančio veiklos tvarkaraščio (pagal Užsakovo pateikiamą datą ir valandą). 

8. Šiame pirkime ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas bus išrenkamas pagal kainą. 

9. Užsakovas, vadovaudamasis Sporto rėmimo fondo patvirtinta projekto paraiškos Nr. SRF-

FAV-2019-01-0403 sąmata, nustato, ar pasiūlyta kaina nėra per didelė ir jam nepriimtina. Laikoma, kad 

pasiūlyta kaina yra per didelė ir nepriimtina, jeigu ji viršija pirkimui skirtas lėšas, nustatytas ir užfiksuotas  

Sporto rėmimo fondo patvirtintoje projekto paraiškos Nr. SRF-FAV-2019-01-0403 sąmatoje. 

10. Pasiūlyme nurodoma pirkimo kaina turi būti apskaičiuota ir išreikšta taip, kaip nurodyta 

konkurso sąlygų 1 priede. 

11. Užsakovas pasilieka teisę derėtis dėl palankesnių pirkimo sąlygų (reikalui esant, derybos būtų 

vykdomos Apraše nustatyta tvarka). 

12. Perkamų treniruočių skaičius per visą sutarties laikotarpį – iki 1221 (Užsakovas 

neįsipareigoja nupirkti viso numatyto kiekio treniruočių). 

13. Paslaugos teikimo dažnumas – ne mažiau kaip 10 kartų per vieną darbo savaitę. 

14. Vienos treniruotės trukmė – 1 akademinė valanda. 

15. Dalyvių skaičius vienoje treniruotėje – neribojamas. Orientacinis skaičius: 20-50. 

16. Paslaugų teikimo terminai: 2021-09-15 – 2022-12-31 laikotarpis. 

17. Paslaugai teikti gali būti pasitelkiami tretieji asmenys, turintys reikalaujamą kvalifikaciją. 



18. Užsakovas nereikalauja pasiūlymų galiojimo užtikrinimo.  

19. Tiekėjo pasiūlyme turi būti: 

19.1. įgaliojimas ar kitas dokumentas (pvz., pareigybės aprašymas), suteikiantis teisę pasirašyti 

tiekėjo pasiūlymą, kai pasiūlymą pasirašo ne juridinio asmens vadovas, o jo įgaliotas asmuo; 

19.2. užpildytas pasiūlymas pagal pasiūlymo formą (kvietimo 1 priedas); 

19.3. kita pirkimo dokumentuose prašoma medžiaga (kvalifikaciją bei patirtį įrodantys 

dokumentai, deklaracijos). 

20. Pirkimo pasiūlymo galiojimo terminas – 30 (trisdešimt) dienų. 

21. Pasiūlymo pateikimo terminas – iki 2021 m. rugsėjo 09 d. imtinai. 

22. Pasiūlymas, užpildytas pagal pridėtą formą (1 priedas), pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto 

asmens, turi būti pateiktas el. paštu: info@sveikatosinstitutas.lt 

23. Tiekėjas turi teisę raštu pateikti pretenziją Užsakovui per 5 darbo dienas nuo Užsakovo 

pranešimo apie jo priimtą sprendimą gavimo dienos arba per 5 darbo dienas nuo tos dienos, kai tiekėjas 

sužinojo apie atitinkamus Užsakovo veiksmus. 

24. Pirkimo sutarties sąlygos: 

24.1. Paslaugų teikimo terminas: 2021-09-15 – 2022-12-31 laikotarpis. 

24.2. Visu paslaugos teikimo laikotarpiu kaina nebus keičiama, išskyrus atvejį, jei keistųsi 

PVM; 

24.3. Atsiskaitymas už suteiktas paslaugas: vieną kartą per mėnesį iki einamojo mėnesio 15 d. 

pagal pateiktą sąskaitą faktūrą už praėjusį mėnesį. 

24.4. Atsiskaitoma bankiniu pavedimu į nurodytą tiekėjo sąskaitą. 

24.5. Sutarties įvykdymo užtikrinimo reikalavimai nekeliami. 

24.6. Kitos sutartyje numatytos sąlygos. 

 

 

PRIDEDAMA:  

1.  Pasiūlymo forma. 

 

 

 

Vadovas                 Rokas Arlauskas                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


