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PIRKIMO DOKUMENTŲ PATIKSLINIMAS NR. 3 

 
1. Pirkimo dokumentų B dalies I priede nurodytų reikalavimų patikslinimas: 
 
Dokumento dalis, kuriame 
yra daromas pakeitimas 

Buvęs tekstas Patikslintas tekstas 

2 dalis (techninės specifikacijos ir 
techninis pasiūlymas), prekė MF2  

Daugiafunkcinis kopijavimo aparatas, A3, vidutinio 
našumo, „žalias“ 

Daugiafunkcinis kopijavimo aparatas, A3, spalvinis, 
vidutinio našumo, „žalias“ 
 

2 dalis (techninės specifikacijos ir 
techninis pasiūlymas), prekė MF6 
(Daugiafunkcinis kopijavimo 
aparatas, A4, spalvinis, vidutinio 
našumo, „žalias“) 
 

Spausdinimo/kopijavimo greitis (ne mažiau nei 25 
A4 formato lapų per minutę vienpusio spausdinimo 
režimu) 

Spausdinimo/kopijavimo greitis (ne mažiau nei 20 
A4 formato lapų per minutę vienpusio spausdinimo 
režimu) 

Pirkimo dokumentų A dalis 
„Nurodymai dalyviams“, 4.2. 
straipsnis 

(įterpiamas naujas punktas) 4.2. Reikalavimai kiekvienos dalies prekėms yra 
nustatyti Techninėje specifikacijoje. Dalyvis gali 
pasiūlymą teikti vienai pirkimo daliai, kelioms dalims 
arba visoms dalims. Prekių asortimentas, nurodytas 
skirtingose pirkimo dalyse, nėra skaidomas. Dalyvis 
gali siūlyti tik visas kiekvienoje dalyje nurodytas 
prekes. Pasiūlymai, kuriuose siūloma tik dalis prekių, 
bus atmesti. 
 

Pirkimo dokumentų B dalies 
„Pasiūlymo pateikimo formos“ III 
priedas „Priesaikos deklaracijos 
forma“ 1 straipsnis 

Aš <...> tvirtinu, kad mano atstovaujamas aukščiau 
nurodytas subjektas vadovaujantis teisės aktų 
nustatyta tvarka turi teisę tiekti perkančiosios 
organizacijos konkurse „Preliminarioji sutartis dėl 
kompiuterinės ir biuro įrangos tiekimo per CPO“ Nr. 
72857 perkamas prekes, turi visus tam būtinus 
leidimus ir nėra įvykdęs konkurencijos, darbo, 

Aš <...> tvirtinu, kad mano atstovaujamas aukščiau 
nurodytas subjektas vadovaujantis teisės aktų 
nustatyta tvarka turi teisę tiekti perkančiosios 
organizacijos konkurse „Preliminarioji sutartis dėl 
kompiuterinės ir biuro įrangos tiekimo per CPO“ Nr. 
72857 perkamas prekes ir: 

1) turi visus tam būtinus leidimus ir nėra 



darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės 
aktų pažeidimo, už kurį  yra paskirta administracinė 
nuobauda (fiziniam asmeniui) ar ekonominė sankcija 
(juridiniam asmeniui), numatyta Lietuvos 
Respublikos įstatymuose, ir nuo šios sankcijos 
paskyrimo praėjo mažiau kaip vieni metai. 

įvykdęs konkurencijos, darbo, darbuotojų 
saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės 
aktų pažeidimo, už kurį  yra paskirta 
administracinė nuobauda (fiziniam 
asmeniui) ar ekonominė sankcija (juridiniam 
asmeniui), numatyta Lietuvos Respublikos 
įstatymuose, ir nuo šios sankcijos paskyrimo 
praėjo mažiau kaip vieni metai; 

2) nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, 
sustabdęs ar apribojęs savo veiklos. 

 
2. Pirkimo dokumentų B dalies I priede nurodytų reikalavimų/prekių panaikinimas: 
 
Dokumento dalis, kuriame yra daromas pakeitimas Naikinamas reikalavimas / prekė 
2 dalis (techninės specifikacijos ir techninis pasiūlymas), prekės SP6  Neautomatinio dvipusio spausdinimo funkcija (tvarkyklės 

pateikiamos) su automatinio dvipusio spausdinimo įrenginio 
prijungimo galimybe 
 

2 dalis (techninės specifikacijos ir techninis pasiūlymas), prekės SP7 Neautomatinio dvipusio spausdinimo funkcija (tvarkyklės 
pateikiamos) 

 
3. Pirkimo dokumentų B dalies I priede nurodytų prekių priedų naikinimas: 
 
Dokumento dalis, kuriame yra daromas 
pakeitimas 

Priedo kodas Naikinamo priedo reikalavimai 

2 dalis (techninės specifikacijos ir techninis 
pasiūlymas), prekės MF7, MF8 

MF7.4, MF8.4 Automatinio popieriaus padavimo talpos išplėtimas iki 500 lapų 

 


