PAKARTOTINIS SKELBIMAS PRATĘSIANT KOMERCINIŲ PASIŪLYMŲ
TEIKIMO TERMINĄ
KVIEČIAME TEIKTI KOMERCINIUS PASIŪLYMUS
2009-07-07
Projekto pavadinimas:

„KONKURENCINGOS MTTP(MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR
TECHNOLOGINĖS PLĖTROS) INFRASTRUKTŪROS
SUKŪRIMAS KORINIO RYŠIO TECHNOLOGIJŲ
PRODUKTAMS“

Projekto finansavimo ir administravimo sutarties
numeris:

S-VP2-1.3-ŪM-03-K-01-030

UAB „Teltonika“ vykdo Europos Sąjungos struktūrinių fondų iš dalies
finansuojamą projektą „KONKURENCINGOS MTTP(MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR TECHNOLOGINĖS
PLĖTROS) INFRASTRUKTŪROS SUKŪRIMAS KORINIO RYŠIO TECHNOLOGIJŲ PRODUKTAMS“.
Kviečiame teikti komercinius pasiūlymus projekto numatytoms prekėms įsigyti.

Prekių sąrašas ir minimalūs techniniai reikalavimai tiekėjams pateikiami
atskirai. Tiekėjai gali kreiptis raštu, faksu ar el.paštu į UAB „Teltonika“, Saltoniškių g. 10c,
LT-08105 Vilnius, tel. +370-5-2657377 arba 2127472, faks. +370-5-2761380,
esprojektai@teltonika.lt dėl perkamų prekių sąrašo ir techninių reikalavimų išdavimo.
Dokumentų paketas išduodamas iki 2009 m. liepos 10 d. 16.00 valandos.
Perkamų prekių sąrašas šiam konkursui yra nemokamas, tačiau kitų dokumentų su
perkamų prekių sąrašu ir jų techniniais reikalavimais bei parengtomis formomis paketas yra
mokamas. Pirkimo dokumentų paketo kaina 200 Lt. Tiekėjai, norintys dalyvauti pirkimų
konkurse turi įsigyti pirkimų dokumentaciją, kuri išduodama tik apmokėjus numatyto dydžio
mokestį už pirkimų dokumentaciją pagal išankstinę sąskaitą.
Pasiteirauti telefonu galima nuo 8.00 iki 17.00 val. darbo dienomis.
Komercinių pasiūlymų galutinis pateikimo terminas 2009 m. liepos mėn. 15
d. 17.00 val.
Komercinių pasiūlymų vertinimo pabaiga laikoma 2009 m. liepos mėn. 22 d.
Pirkimų sąlygos
1. Pirkimus organizuoja UAB „Teltonika“, į.k. 124429895.
2. Pirkimai vykdomi konkurso būdu (žiūrėti prekių sąrašą).
3. Komercinių pasiūlymų originalai užpildomi pagal nustatyto pavyzdžio formas, turi būti
pateikti raštu ir pristatyti asmeniškai, paštu ar per kurjerį adresu: Saltoniškių g. 10c, LT08105 Vilnius.
4. Komercinių pasiūlymų originalai pateikiami su lydraščiu, kuriame būtinai pateikiamas
projekto pavadinimas „KONKURENCINGOS MTTP(MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR TECHNOLOGINĖS
PLĖTROS) INFRASTRUKTŪROS SUKŪRIMAS KORINIO RYŠIO TECHNOLOGIJŲ PRODUKTAMS“
ir projekto finansavimo ir administravimo sutarties numeris S-VP2-1.3-ŪM-03-K-01-030. Visi

komercinio pasiūlymo lapai turi būti sunumeruoti ir susegti. Bendras komercinio pasiūlymo
lapų skaičius nurodomas lydraštyje.
5. Vertinami tik tie pasiūlymai, kurių yra gauti originalai.
6. Vienas tiekėjas gali teikti pasiūlymus visoms prekėms kartu arba vienai prekei atskirai.

7. Bendrame pasiūlyme turi būti išskirta kiekvienos siūlomos prekės kaina be PVM, PVM ir
suma su PVM Eurais ir/arba litais. Jei kainos pasiūlyme pateiktos kita valiuta nei Eurai ar
litai, tai vertinant pasiūlymą, jos yra perskaičiuojamos į litus pasiūlymo pateikimo termino
dienos oficialiu Lietuvos banko paskelbtu valiutos ir lito kursu.
8. Komerciniai pasiūlymai vertinami pagal kiekvieną prekę atskirai. Derybos dėl techninių,
ekonominių, teisinių ir kitokių pasiūlymo sąlygų bus vykdomos su visais tiekėjais, kurių
pasiūlymai atitiks minimalius reikalavimus, siekiant ekonomiškiausio rezultato.
9. Pasiūlymus vertins pirkimų komisija.
10. Pasiūlymų vertinimo trukmė 7 dienos.
11. Pirkimo konkurso dalyviai informuojami raštu apie konkurso rezultatus pagal atskiras
prekes.
12. Pirkimų konkurso dalyviai kviečiami deryboms pagal atskiras prekes. Apie tai visi dalyviai,
pateikę nustatytus minimalius reikalavimus atitikusius pirminius pasiūlymus, informuojami
raštu.
13. Pirkimo sutartis sudaroma po derybų su mažiausią kainą pagal atskirą prekę pasiūliusiu
tiekėju.
14. Pirkimo konkurso dalyviai informuojami raštu per 3 darbo dienas apie pirkimo sutarties
sudarymą pagal atskiras prekes.
15. Prekių pristatymo adresas: Saulėtekio al. 15, Vilnius.
16. Gauti konkursiniai pasiūlymai bus vertinami atsižvelgiant į atitikimą minimaliems
reikalavimams, kurių sarašas pateikiamas pirkimo dokumentų pakete.
17. Visai perkamai įrangai garantinis ir pogarantinis aptarnavimas kaip neatsiejama dalis bus
įtraukiami į pirkimo – pardavimo sutartis. Į siūlomų prekių kainą turi būti iskaičiuotas
netrumpesnis kaip vienų metų garantinio aptarnavimo išlaidos įrangos buvimo vietoje.
18. Teikiant pasiūlymą į prekių kainą turi būti įkalkuliuotos prekių pristatymo, instaliavimo bei
montavimo darbų ir, jei reikia, darbuotojų apmokymo sąnaudos DDP (Delivered Duty Paid)
sąlygomis.
19. Turi būti nurodytas pasiūlymo galiojimo terminas mėnesiais, skaičiuojant nuo konkurso
datos. Pasiūlymo galiojimo terminas turi užtikrinti pilną konkurso sąlygų įvykdymą po
sutarties sudarymo.
Kriterijai taikomi tiekėjams
1) Tiekėjai privalo pateikti siūlomų prekių gamintojų kokybės valdymo sistemų įdiegimo
pagal ISO 9001:2000 standartą sertifikatų kopijas.
2) Visi tiekėjai turi pasirašyti konfidencialumo susitarimą, norėdami gauti gamybos
paslaptimis apsaugotą informaciją ir atitinkamus gamybos dokumentus (papildoma
informacija apie planuojamus gamybos našumus ir reikalinga techninė dokumentacija
našumo atitikimui paskaičiuoti) pasiūlymams dėl įrengimų tiekimo rengti.
Generalinis direktorius
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RENEWAL OF TENDER INVITATION WITH PROLONGED TERMS
2009-07-07
Project name:
Project financing and administration
contract number:

“CОMPETITIVE R & D (Research and Technological Development)
INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FOR CELLURAL
COMMUNICATION TECHNOLOGY PRODUCTS”
S-VP2-1.3-ŪM-03-K-01-030

UAB „Teltonika“ is carrying on the project “CОMPETITIVE R & D (Research
and Technological Development) INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FOR
CELLURAL COMMUNICATION TECHNOLOGY PRODUCTS” partially financed by
the EU Structural Funds. Please submit your proposals according to the specification given
below.
List of Goods and Minimal Technical Requirements to the suppliers are
provided separately. Tender documentation will be provided after the inquiry by letter, fax or email UAB „Teltonika“. Address: Saltoniškių g. 10c, LT-08105 Vilnius, Lithuania. Phone +3705-2657377 or 2127472, fax +370-5-2761380, e-mail esprojektai@teltonika.lt.
Tender documentation is available until 4.00 pm on July 10, 2009.
The list of goods for this Tender is free, but other Tender documentation (minimal
technical requirements and prepared sample forms) is provided then fee (200 LTL) of the
Tender documentation is fully paid by the supplier, according to the pro-forma invoice.
Inquiries are available by phone on working days from 8.00 am till 5.00 pm.
Deadline to submit the proposal is 1.00 pm July 15, 2009.
The end date for the commercial proposals' evaluation of the Tender is July
22, 2009.
Terms of the Tender
20. Tender is organized by the UAB „Teltonika“, Reg. No. 124429895.
21. Purchase is carried out by the tender (see the list of goods).
22. Original Tender Proposal must be completed with the sample forms provided by the UAB
„Teltonika“ and delivered personally, by mail(registered letter) or courier to the UAB
„Teltonika“, Saltoniškių g. 10c, LT-08105 Vilnius, Lithuania.
23. Original Tender Proposal shall be submitted with the cover letter where is stated the project
name “CОMPETITIVE R & D (Research and Technological Development)
INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FOR CELLURAL COMMUNICATION
TECHNOLOGY PRODUCTS” and Project financing and administration contract
number: S-VP2-1.3-ŪM-03-K-01-030. All pages of the Tender Proposal shall be
numbered and stapled. Total number of pages in the Tender Proposal shall be stated in the
cover letter.
24. Only those proposals are to be considered whose originals have been received.
25. Suppliers are allowed to submit proposals for the entire list of goods as well as any single
good from the list.
26. If proposal is made for the list of goods, then for each good separately shall be stated price
without VAT, sum of VAT, and total price with VAT in EUR and or LTL. If prices are

given other than EUR or LTL then they are recalculated according to official currency
exchange rate of the Bank of Lithuania on the tender date.
27. Tender Proposals are evaluated by each good separately. Negotiations regarding technical,
economical, legal and other conditions of the proposal will be carried out with all suppliers
to gain the best economic result.
28. Tender Proposals will be evaluated by the Purchase Commission.
29. Evaluation term for Tender Proposals 7 days.
30. Suppliers are informed about the results of the tender evaluation for each good separately.
31. Suppliers will be invited to negotiations for each good separately. All eligible suppliers will
be informed in writing whose proposals fit minimal requirements.
32. Supply contract will be concluded with the supplier who has offered the lowest price for the
particular good after the negotiations.
33. Tender participants will be informed in writing within three days after the supply contract
will be signed for each good separately.
34. Delivery address for the goods: Saulėtekio al. 15, LT-10224, Vilnius, Lithuania.
35. Tender proposals will be evaluated according to the compliance to the minimal
requirements provided to suppliers with the Tender documentation.
36. Warranty and after warranty services for all equipment shall be included into the supply
contract. The proposal shall include at least one year equipment warranty service price on
place there it is installed.
37. Tender proposal price shall include delivery, installation and training costs (if needed) on
place according to DDP (Delivered Duty Paid) INCOTERM conditions.
38. Tender proposal shall include proposal validity term in month from the tender date. Tender
proposal validity shall cover fulfillment of all tender requirements after the supply contract
is signed.
Evaluation Criteria for Suppliers
3) Suppliers shall submit copies of quality system certificates according to the ISO
9001:2000 provided by the original good manufacturers.
4) All suppliers will be required to sign confidentiality agreement in order to get the
information protecting know-how and manufacturing documentation (additional
information and technical documentation to calculate required manufacturing
efficiency) to prepare proposals for the manufacturing equipment.
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