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PRIEDAI:
1. Pasiūlymo dėl Lietuvos auditorių rūmų finansinių ataskaitų audito ir Lietuvos auditorių rūmų
veiklos audito paslaugų forma.
2. Lietuvos auditorių finansinių ataskaitų audito ir Lietuvos auditorių rūmų veiklos audito paslaugų
techninė užduotis.
3. Paslaugų pirkimo sutarties projektas

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Lietuvos auditorių rūmai (toliau – LAR) organizuoja LAR finansinių ataskaitų audito ir LAR
veiklos audito už laikotarpius nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. iki 2016 m. rugpjūčio 31 d. ir nuo 2016
m. rugsėjo 1 d. iki 2017 m. rugpjūčio 31 d. paslaugų pirkimą.
2. LAR nėra perkančioji organizacija pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą
(Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102).
3. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo, abipusio
pripažinimo, skaidrumo principų ir konfidencialumo reikalavimų. Priimant sprendimus dėl
pirkimo sąlygų, vadovaujamasi racionalumo principu.
4. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas LAR interneto svetainėje www.lar.lt
5. Pirkimą vykdo LAR direktoriaus įsakymu paskirta pirkimų komisija (toliau – Komisija).
6. LAR kontaktinis asmuo dėl pirkimo sąlygų ir pasiūlymo pateikimo yra LAR audito kokybės
kontrolės specialistė Aurelija Raščiuvienė, tel. 8-5-2032873, el. paštas aurelija.rasciuviene@lar.lr
7. LAR yra pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojas. Taiko mišrų PVM.

II. PIRKIMO OBJEKTAS
8. Pirkimo objektas: LAR finansinių ataskaitų audito ir LAR veiklos audito paslaugos, kaip jos
apibrėžtos 2 priede pateiktoje techninėje užduotyje.
9. Ši pirkimo procedūra neskirstoma į dalis, todėl pasiūlymai turi būti teikiami visam nurodytam
paslaugų kiekiui.
10. Pirkimą laimėjęs Tiekėjas turės atlikti LAR finansinių ataskaitų ir veiklos auditą už laikotarpį
nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. iki 2016 m. rugpjūčio 31 d. ne vėliau kaip iki 2016 m. lapkričio 15 d;
už laikotarpį nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. iki 2017 m. rugpjūčio 31 d. ne vėliau kaip iki 2017 m.
lapkričio 15 d.
11. Paslaugų suteikimo vieta – Ukmergės g. 369A, Vilnius.
12. Pirkimo dalyviams neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų.
III. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI
13. Tiekėjas, pageidaujantis dalyvauti pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos
reikalavimus ir pateikti kvalifikacinius reikalavimus įrodančius dokumentus:
Eil.
Nr.

Kvalifikaciniai reikalavimai

Reikalaujami pateikti kvalifikacinius
reikalavimus įrodantys dokumentai

1.

Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba
Tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, vadovas
ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai),
turintis (turintys) teisę juridinio asmens
vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris
(buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys),
turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti
Tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi
neišnykusio ar nepanaikinto teistumo, dėl
Tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius
5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs
apkaltinamasis teismo nuosprendis už
dalyvavimą nusikalstamame susivienijime,

Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir
ryšių departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta
tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis
jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus
duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies
institucijos dokumentas (originalas arba kopija,
patvirtinta Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens
parašu bei antspaudu), išduotas ne anksčiau kaip
prieš 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino
pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau,
tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei

2.

3.

4.

jo organizavimą ar vadovavimą jam, už
kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą,
papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar
tikslinės paramos panaudojimą ne pagal
paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį
sukčiavimą,
mokesčių nesumokėjimą,
neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar
turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar
kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu
būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą,
nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto
legalizavimą. Dėl Tiekėjo iš kitos valstybės
nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis
teismo nuosprendis už 2004 m. kovo 31 d.
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos
2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir
paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos
derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose
Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus
nusikaltimus.
Tiekėjas turi būti įstatymų nustatyta tvarka
įsteigta ir į Lietuvos Respublikos audito
įmonių sąrašą įtraukta įmonė.

pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas
yra priimtinas.
Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje
formoje.

Tiekėjo (juridinio asmens) Lietuvos Respublikos
juridinių
asmenų
registro
elektroninis
sertifikuotas išrašas.
Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje
formoje.

Dokumento, patvirtinančio, kad Tiekėjas yra
įtrauktas į Lietuvos Respublikos audito įmonių
sąrašą, pateikti nereikia – duomenys tikrinami
pagal LAR skelbiamą audito įmonių sąrašą
paskutinę pasiūlymų pateikimo dieną.
Tiekėjas per pastaruosius 5 metus neturi Tiekėjo paskirtų užduoties grupės narių sąrašas.
pagal Lietuvos Respublikos audito įstatymo Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje
38 straipsnį paskirtų drausminių nuobaudų, formoje.
užduoties grupės nariai neturi pagal Lietuvos
Respublikos audito įstatymo 38 straipsnį Tiekėjas neturi pateikti kitų dokumentų,
paskirtų drausminių nuobaudų ar pagal 59 patvirtinančių atitikimą šiam kvalifikaciniams
straipsnį paskirtų nuobaudų.
reikalavimui – duomenys tikrinami pagal LAR
skelbiamus audito įmonių ir auditorių sąrašus
paskutinę pasiūlymų pateikimo dieną.
Tiekėjas Lietuvos Respublikos audito Audito įmonės profesinės civilinės atsakomybės
įstatymo nustatyta tvarka yra apsidraudęs draudimo liudijimas, patvirtinantis, kad teikėjas
civilinę atsakomybę profesinės civilinės yra apsidraudęs savo civilinę atsakomybę Audito
atsakomybės draudimu.
įstatyme nustatyta tvarka.
Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje
formoje.

*Pastabos:
1) jeigu Tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami
arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų – pateikiama priesaikos deklaracija.
2) Visi dokumentai, patvirtinantys Tiekėjų atitiktį Pirkimo sąlygose nustatytiems reikalavimams, turi būti
pateikti elektronine forma, t.y. tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis arba pateikiant skaitmenines dokumentų
kopijas. Skaitmeninės kopijos turi būti prieinamos naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų
formatus (pvz.: .pdf, .jpg, .doc, xls ir pan.). LAR nereikalauja, kad pasiūlymą sudarantys atskiri dokumentai būtų
pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, todėl pasiūlymą sudarančių dokumentų peržiūrą ribojančių programinių priemonių
naudojimas neleidžiamas. Dokumento tinkamai patvirtinta kopija (kai to reikalaujama) laikoma dokumento kopija, kuri
yra patvirtinta Tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant žodžius „Kopija tikra“, antspaudu nurodančiu tvirtinančio

asmens pareigų pavadinimą, vardą (vardo pirmąją raidę), pavardę, datą bei įmonės pagrindiniu antspaudu (jei turi) arba
analogiškai patvirtinta dokumentą išdavusios institucijos. Pateikdamas atitinkamų dokumentų skaitmenines kopijas ir
pasiūlymą pasirašydamas saugiu elektroniniu parašu (kai to reikalaujama) Tiekėjas deklaruoja, kad dokumentų kopijos
yra tikros.
3) užsienio valstybių Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai legalizuojami vadovaujantis
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl dokumentų legalizavimo ir
tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 118-4477) ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos
konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo (Žin., 1997, Nr. 68-1699).

14. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių pirkimo sąlygų 13.1 – 13.5 punktuose
nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas
ūkio subjektų grupės narys atskirai.
IV. ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE
15. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį
(pateikiama skaitmeninė kopija). Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios
sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su LAR sudaryti pirkimo sutartį, šių
įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi
numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių LAR įvykdymą. Taip pat
jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su
kuo LAR turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo
įvertinimu susijusią informaciją).
16. LAR nereikalauja, kad ūkio subjektų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus geriausiu ir LAR
pasiūlius sudaryti pirkimo sutartį, ši ūkio subjektų grupė įgautų tam tikrą teisinę formą.
17. Tiekėjas turi teisę remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, nepriklausomai nuo to, kokio teisinio
pobūdžio būtų jo ryšiai su juo. Tokiu atveju Tiekėjas privalo LAR įrodyti, kad kito ūkio subjekto
ištekliai Tiekėjui bus prieinami visu pirkimo sutarties galiojimo ir vykdymo laikotarpiu, tuo tikslu
kartu su pasiūlymu pateikdamas visus su tuo susijusius dokumentus.
V. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS
18. Pateikdamas pasiūlymą Tiekėjas sutinka su šiomis pirkimo sąlygomis ir patvirtina, kad jo
pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties
įvykdymui.
19. Pasiūlymo A dalis (techninė informacija ir duomenys apie Tiekėją), pasirašytas Tiekėjo arba jo
įgalioto asmens (kartu pateikiant įgaliojimo kopiją) turi būti pateiktas nuskenuotas el. paštu
aurelija.rasciuviene@lar.lt. Pasiūlymo B dalis (Kainos), pasirašytas Tiekėjo arba jo įgalioto
asmens (kartu pateikiant įgaliojimo kopiją) turi būti pateiktas užklijuotame voke
asmeniškai arba paštu adresu Lietuvos auditorių rūmai, Ukmergės g. 369A, LT-12142,
Vilnius.
20. Pasiūlymo A dalis (techninė informacija ir duomenys apie Tiekėją) privalo būti pasirašyta saugiu
elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo (Žin., 2000,
Nr. 61-1827) nustatytus reikalavimus.
21. Visi dokumentai, patvirtinantys Tiekėjų kvalifikacijos atitiktį pirkimo sąlygose nustatytiems
kvalifikacijos reikalavimams, kiti kartu su pasiūlymo A dalimi (techninė informacija ir duomenys
apie Tiekėją) pateikiami dokumentai turi būti pateikti elektronine forma, t. y. tiesiogiai
suformuoti elektroninėmis priemonėmis arba pateikiant skaitmenines dokumentų kopijas.
Pateikiami dokumentai ar skaitmeninės dokumentų kopijos turi būti prieinami naudojant

22.

23.
24.

25.

26.
27.
28.
29.

30.

31.
32.

33.

nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų formatus (pvz., pdf, jpg, doc, docx ir
kt.).
Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba. Jei atitinkami dokumentai
yra išduoti kita kalba, turi būti pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą. Vertimas
turi būti patvirtintas Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu.
Tiekėjas pasiūlymą privalo pateikti pagal pirkimo sąlygų 1 priede pateiktą formą.
Pasiūlymą sudaro Tiekėjo pateiktų dokumentų elektroninėje formoje visuma (LAR pasilieka teisę
pareikalauti dokumentų originalų), susidedanti iš:
24.1.
Tiekėjo pasiūlymo, parengto pagal pirkimo sąlygų 1 priede pateiktą pasiūlymo formą;
24.2.
Tiekėjo kvalifikaciją patvirtinančių duomenų ir dokumentų (šių pirkimo sąlygų 13
punkte išvardinti dokumentai).
24.3.
jungtinės veiklos sutarties, atitinkančios pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus
(jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė);
24.4.
duomenų apie subtiekėjus;
24.5.
kitų reikalaujamų duomenų ir dokumentų.
Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės dalyvis.
Jei Tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės dalyvis dalyvauja
teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.
Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą nurodytą paslaugų apimtį.
Tiekėjui nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą,
jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.
Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2016 m. gegužės 30 d. 10 val. 00 min. (Lietuvos Respublikos
laiku).
Pasiūlymuose nurodoma paslaugų kaina pateikiama eurais (suapvalinant iki dviejų skaičių po
kablelio). Paslaugų kaina turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta šių pirkimo sąlygų
1 priede pateiktoje pasiūlymo formos B dalyje ,,Kainos“. Apskaičiuojant kainą turi būti
atsižvelgta į techninės užduoties reikalavimus. Į paslaugų kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai
ir visos Tiekėjo papildomos išlaidos, kurios atsiranda vykdant paslaugų sutartį. Jeigu pasiūlyme
kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos pagal Europos centrinio banko
skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir
užsienio valiutų santykio Europos centrinis bankas neskelbia – pagal Lietuvos banko nustatomą
ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino
dieną.
Pasiūlyme turi būti nurodytas jo galiojimo terminas. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 60
(šešiasdešimt) dienų nuo pasiūlymo pateikimo dienos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo
laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.
Kol nesibaigė pasiūlymo galiojimo laikas, LAR turi teisę prašyti, kad Tiekėjas pratęstų jo
galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas tokį prašymą gali atmesti.
LAR turi teisę pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą
LAR Tiekėjui, gavusiam pirkimo sąlygas, praneša raštu ir informuoja internetiniame puslapyje
www.lar.lt
Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo
pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas
galiojančiu, jeigu LAR jį gauna pateiktą raštu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

VI. PASIŪLYMO GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS
34. LAR nereikalauja pasiūlymo galiojimo užtikrinimo.

VII. PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS
35. Pirkimo sąlygos gali būti paaiškinamos, patikslinamos Tiekėjų iniciatyva, jam raštu kreipiantis į
LAR. Prašymai paaiškinti pirkimo sąlygas gali būti pateikiami LAR raštu ne vėliau kaip likus 4
(keturioms) darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Tiekėjai turėtų būti
aktyvūs ir pateikti klausimus ar paprašyti paaiškinti pirkimo sąlygas iš karto jas išanalizavę,
atsižvelgdami į tai, kad, pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, pasiūlymo turinio keisti nebus
galima.
36. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui LAR turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti
pirkimo sąlygas.
37. Atsakydami į kiekvieną Tiekėjo raštu pateiktą prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas, jeigu jis buvo
pateiktas nepasibaigus šių pirkimo sąlygų 35 punkte nurodytam terminui, arba aiškindami,
tikslindami pirkimo sąlygas savo iniciatyva, LAR turi paaiškinimus, patikslinimus išsiųsti ne
vėliau kaip likus 1 (vienai) darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą
Tiekėjo prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas LAR atsako ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas
nuo jo gavimo dienos.
38. LAR nerengs susitikimų su Tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų.
39. LAR paaiškindami ar patikslindami pirkimo dokumentus, privalo užtikrinti Tiekėjų
anonimiškumą, t. y. privalo užtikrinti, kad Tiekėjas nesužinotų kitų Tiekėjų, dalyvaujančių
pirkimo procedūrose, pavadinimų ir kitų rekvizitų.
40. Bet kokia informacija, pirkimo sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas LAR ir Tiekėjų
susirašinėjimas yra vykdomas raštu (el. paštu). Tiesioginį ryšį su Tiekėjais įgaliota palaikyti:
LAR audito kokybės kontrolės specialistė Aurelija Raščiuvienė, tel. (8-5) 203 2873, faks. (8-5)
203 2870, el. paštas aurelija.rasciuviene@lar.lt.
41. Tuo atveju, kai tikslinama paskelbta informacija, LAR prireikus pratęsia pasiūlymų pateikimo
terminą protingumo kriterijų atitinkančiam terminui, per kurį Tiekėjai, rengdami pasiūlymus,
galėtų atsižvelgti į patikslinimus. Jeigu LAR pirkimo sąlygas paaiškina (patikslina) ir negali
pirkimo sąlygų paaiškinimų (patikslinimų) pateikti taip, kaip nurodyta 37 punkte, LAR perkelia
pasiūlymų pateikimo terminą laikui, per kurį Tiekėjai, rengdami pirkimo pasiūlymus, galėtų
atsižvelgti į šiuos paaiškinimus (patikslinimus).
VIII. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪROS
42. Vokai su pasiūlymais atplėšiami dviejuose Komisijos posėdžiuose. Pradinis susipažinimas su
Tiekėjų pasiūlymais, gautais el. paštu, prilyginimas vokų atplėšimui. Pirmajame posėdyje
atplėšiami vokai, kuriuose yra techniniai duomenys ir kita informacija apie Tiekėjus bei
dokumentai, antrajame – vokai, kuriuose nurodytos kainos. Komisijos posėdis, kuriame
atplėšiami vokai su pasiūlymų techniniais duomenimis ir informacija apie Tiekėjus, vyks
Ukmergės g. 369A, LT-12142, Vilniuje. Šie vokai bus atplėšiami 2016 m. gegužės 30 d. 10 val.
00 min.
43. Susipažinimo su gautais pasiūlymais procedūroje pasiūlymus pateikę Tiekėjai nedalyvauja.
44. Susipažinimo su gautų pasiūlymų kainomis Komisijos posėdis įvyks tik tada, kai LAR patikrins,
ar Tiekėjų kvalifikacija ir pateiktų pasiūlymų techniniai duomenys atitinka pirkimo sąlygose
nustatytus reikalavimus. Pasiūlymų techninių duomenų, Tiekėjų kvalifikacijos patikrinimo ir
įvertinimo rezultatus LAR praneš visiems Tiekėjams el. paštu, kartu nurodys ir antrojo Komisijos
posėdžio, kurio metu bus susipažįstama su gautų pasiūlymų kainomis, vietą, datą ir laiką
(valandą, minutes).

45. Jeigu LAR, patikrinę ir įvertinę pasiūlymų techninius duomenis ir informaciją apie Tiekėjus,
atmeta Tiekėjo pasiūlymą, vokas su kainos pasiūlymu nėra atplėšiamas ir yra grąžinamas
Tiekėjui.
46. Susipažinimo su gautų pasiūlymų kainomis procedūroje pasiūlymus pateikę Tiekėjai
nedalyvauja. Pasiūlymo kaina yra laikoma kaina, kurią Tiekėjas nurodė šių pirkimo sąlygų 1
priede pateiktoje pasiūlymo formos B dalyje ,,Kainos“.
47. Tolesnes pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija,
Tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.
IX. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS
48. Komisija tikrina Tiekėjų pasiūlymuose pateiktų kvalifikacijos duomenų atitiktį pirkimo sąlygose
nustatytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams. Jeigu Komisija nustato, kad Tiekėjo
pateikti kvalifikacijos duomenys yra neišsamūs arba netikslūs, ji privalo prašyti Tiekėjo juos
papildyti arba paaiškinti per LAR nurodytą terminą. Jeigu LAR prašymu Tiekėjas nepatikslino
pateiktų netikslių ir neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją, LAR atmeta tokį pasiūlymą.
Jeigu Tiekėjas pateikė netikslius, neišsamius pirkimo dokumentuose nurodytus kartu su
pasiūlymu teikiamus dokumentus: Tiekėjo įgaliojimą asmeniui pasirašyti pasiūlymą, jungtinės
veiklos sutartį ar jų nepateikė, LAR privalo prašyti Tiekėjo patikslinti, papildyti arba pateikti
šiuos dokumentus per jos nustatytą protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo
dienos nuo prašymo išsiuntimo iš LAR dienos.
49. Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio Tiekėjo minimalių kvalifikacijos
duomenų atitikties pirkimo sąlygose nustatytiems reikalavimams ir kiekvienam iš jų el. paštu
praneša apie šio patikrinimo rezultatus. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie
Tiekėjai, kurių kvalifikacijos duomenys atitinka LAR keliamus reikalavimus.
50. Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai el. paštu paprašius, Tiekėjai privalo per
Komisijos nurodytą terminą pateikti el. paštu papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo
esmės.
51. Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, ji
privalo paprašyti Tiekėjų per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines
klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos.
52. Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija turi teisę, o ketindama
atmesti pasiūlymą – privalo Tiekėjo raštu paprašyti per Komisijos nurodytą terminą pateikti
neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių
pagrindimą.
53. Tiekėjo pateiktų kvalifikacijos duomenų patikslinimai, pasiūlymo turinio paaiškinimai,
pasiūlyme nurodytų aritmetinių klaidų pataisymai, neįprastai mažos kainos pagrindimo
dokumentai siunčiami LAR šių pirkimo sąlygų 40 punkte nurodytomis priemonėmis.
54. Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:
54.1.
Tiekėjas pasiūlymo A dalį (techninė informacija ir duomenys apie Tiekėją) ar jo dalį
pateikė ne el. paštu.
54.2.
Tiekėjas pasiūlymo B dalį (kainos) ar jo dalį pateikė ne užklijuotame voke asmeniškai
arba paštu.
54.3.
Tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų;
54.4.
Tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją
ir, LAR prašant, nepatikslino jų;
54.5.
pasiūlymas neatitiko pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų (Tiekėjo pasiūlyme
nurodytas pirkimo objektas ar kita pasiūlymo techninė informacija neatitinka pirkimo
dokumentuose nustatytų reikalavimų ir pan.);

54.6.
Tiekėjas per LAR nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino
pasiūlymo;
54.7.
buvo pasiūlyta per didelė, LAR nepriimtina kaina;
54.8.
buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir Tiekėjas Komisijos prašymu nepateikė raštiško
kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos;
54.9.
Tiekėjas apie nustatytų reikalavimų atitikimą yra pateikęs melagingą informaciją, kurią
LAR gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.
54.10.
Tiekėjas per LAR nustatytą terminą nepatikslino, nepapildė ar nepateikė pirkimo
dokumentuose nurodytų kartu su pasiūlymu teikiamų dokumentų: Tiekėjo įgaliojimo asmeniui
pasirašyti pasiūlymą, jungtinės veiklos sutarties.
X. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
55. Komisijos neatmesti pasiūlymai vertinami pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo
vertinimo kriterijų.
56. Pasiūlymų vertinimo kriterijai:

Vertinimo kriterijai

Kriterijaus reikšmė (R)

1. Kaina (C)

Lyginamasis svoris,
atliekant ekonominio
naudingumo
įvertinimą
X=40

2. Planuojamas audito atlikimo laikas
(T1)

Vertinamas
suplanuotas
ir
pasiūlyme pateiktas užduoties
grupės darbo laikas, kuriame
auditoriaus darbo laikas yra
padaugintas iš koeficiento 2.

Y1=30

3. Audito įmonės užduoties grupės
narių dalyvavimas LAR veikloje
(T2)

Per paskutinius 5 metus audito įmonės
užduoties
grupės
nario
(-ių)
dalyvavimas
LAR
veikloje
(dalyvavimas valdymo, kitų organų,
komisijų, darbo grupių veikloje arba
darbas LAR).
Po vieną tašką skiriama už kiekvieno
užduoties grupės nario kiekvienų
metų
(skaičiuojama
mėnesių
tikslumu) dalyvavimą kiekvienoje
atskiroje veikloje.

Y2=30

57. Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant Tiekėjo pasiūlymo kainos C ir kitų
kriterijų (T) balus:
S  C  T;

58. Pasiūlymo kainos (C) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Cmin) ir vertinamo
pasiūlymo kainos (Cp) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):

C

C min
X ;
Cp

59. Kriterijų (T) balai apskaičiuojami sudedant atskirų kriterijų (Ti) balus:

T   Ti ;
i

60. Kriterijaus (Ti) balai apskaičiuojami parametro reikšmę (Rp) palyginant su geriausia to paties
parametro reikšme (Rmax) ir padauginant iš vertinamo kriterijaus lyginamojo svorio (Yi):
Ti 

Rp
Rmax

 Yi

XI. PASIŪLYMŲ EILĖ IR SPRENDIMAS DĖL PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMO
61. Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija sudaro pasiūlymų eilę ir
priima sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo. Pasiūlymų eilėje pasiūlymai surašomi ekonominio
naudingumo mažėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra vienodas ekonominis
naudingumas, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas Tiekėjas, kurio pasiūlymas
pateiktas anksčiausiai.
62. Laimėjusiu pripažįstamas pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės 1 vietoje šių pirkimo sąlygų
nustatyta tvarka. Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas Tiekėjas, pasiūlymų eilė
nenustatoma ir šio Tiekėjo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių
pirkimo sąlygų nuostatas.
63. Informuojant suinteresuotus dalyvius apie priimtą sprendimą sudaryti sutartį su pirkimo
laimėtoju, kartu jiems pateikiama nustatyta pasiūlymų eilė, laimėjęs pasiūlymas. Jei bus nuspręsta
nesudaryti pirkimo sutarties (-ių), minėtame pranešime nurodomos tokio sprendimo priežastys.
64. Pranešime pirkimą laimėjusiam Tiekėjui LAR nurodo laiką, iki kada reikia atvykti sudaryti
pirkimo sutartį.
65. Jeigu Tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu atsisako sudaryti pirkimo sutartį,
iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties arba atsisako pirkimo sutartį sudaryti
pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį.
Tuo atveju LAR siūlo sudaryti pirkimo sutartį Tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal patvirtintą
pasiūlymų eilę yra pirmas po Tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.
66. Sudarant pirkimo sutartį negali būti keičiama laimėjusio Tiekėjo pasiūlymo kaina ir pirkimo
dokumentuose bei pasiūlyme nurodytos pirkimo sąlygos.
X. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS
67. Pirkimo sutartis atitinka laimėjusio Tiekėjo pasiūlymą, pirkimo sąlygas ir LAR nustatytas
pirkimo sutarties sąlygas.
68. Pirkimo sutartis sudaroma pagal šio pirkimo sąlygų 3 priede nurodytas privalomas paslaugų
pirkimo sutarties projekto sąlygas.

______________

Pirkimo sąlygų
1 priedas

Herbas arba prekių ženklas
(Tiekėjo pavadinimas)
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio
asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

__________________________
(Adresatas )

PASIŪLYMAS
DĖL LIETUVOS AUDITORIŲ RŪMŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AUDITO IR
LIETUVOS AUDITORIŲ RŪMŲ VEIKLOS AUDITO PASLAUGŲ
A DALIS. TECHNINĖ INFORMACIJA IR DUOMENYS APIE TIEKĖJĄ

_____________
(Data)

_____________
(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio
subjektų grupė, surašomi visi dalyvių
pavadinimai/
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio
subjektų grupė, surašomi visi dalyvių
adresai/
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas,
pavardė
Telefono numeris
Fakso numeris
El. pašto adresas
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis
skelbime apie pirkimą ir pirkimo dokumentuose, bei jų paaiškinimuose, papildymuose.
2. Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą,
sudarytą iš dviejų dalių. Šioje dalyje nurodome techninę informaciją bei duomenis apie mūsų
pasirengimą įvykdyti numatomą sudaryti pirkimo sutartį.
3. Mes siūlome Lietuvos auditorių rūmų finansinių ataskaitų audito ir Lietuvos auditorių
rūmų veiklos audito atlikimo paslaugas, kurios visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus
reikalavimus.

/Tiekėjas pateikia informaciją apie audito įmonės užduoties grupės planuojamą audito
atlikimo laiką,, audito įmonės užduoties grupės dalyvavimą LAR veikloje/
Vertinimo kriterijus

Aprašymas

1.

Planuojamas audito atlikimo laikas (T1)

(nurodomi planuojamas audito atlikimo
laikas kiekvienam iš užduoties grupės narių).

2.

Audito įmonės užduoties grupės narių (nurodomas užduoties grupės nario vardas,
dalyvavimas LAR veikloj (T2)
pavardė, veikla, laikotarpis)

Eil. Nr.

4. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Eil.
Nr.

Dokumento puslapių
skaičius

Pateikto dokumento pavadinimas

5. Pasiūlymas galioja iki 2016 m. ____________ d. imtinai.
6. Pateikdami reikalaujamų dokumentų skaitmenines kopijas ir pasiūlymą pasirašydami
saugiu elektroniniu parašu deklaruojame, kad kopijos yra tikros.
7. Vykdami sutartį pasitelksime šiuos subtiekėjus (suteikėjus)*:
Eil.
Subtiekėjo (subteikėjo) pavadinimas*
Nr.

* Pastaba. Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai (subteikėjai).
8. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija*:
Eil.
Pateikto dokumento pavadinimas/ dokumento dalis*
Nr.

* Pastaba. Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad
konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

(Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto
asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

Pastabos
1. Pildydamas šią formą Tiekėjas turi pateikti visą prašomą informaciją. Tiekėjui išbraukus formoje esančias
nuostatas, jo pasiūlymas bus atmestas, išskyrus 7 ir 8 punktus ir pasviruoju šriftu parašytą tekstą. 7 ir 8 punktų
Tiekėjas gali nepildyti arba juos išbraukti. Jei Tiekėjas 7 ir (ar) 8 punktų neužpildo arba juos išbraukia,
laikoma, kad jis sutarčiai vykdyti subtiekėjų (subteikėjų) nepasitelks/ pasiūlyme konfidencialios informacijos
nėra.

Herbas arba prekių ženklas
(Tiekėjo pavadinimas)
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio
asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

__________________________
(Adresatas)

PASIŪLYMAS
DĖL LIETUVOS AUDITORIŲ RŪMŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AUDITO IR
LIETUVOS AUDITORIŲ RŪMŲ VEIKLOS AUDITO ATLIKIMO PASLAUGŲ PIRKIMO
B DALIS. KAINOS
____________________
(Data)

____________________
(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio
subjektų grupė, surašomi visi dalyvių
pavadinimai/
Mūsų pasiūlymo B dalyje yra nurodytos pasiūlymo A dalyje siūlomų paslaugų kainos.
Kainos nurodytos šioje lentelėje:
Paslaugų pavadinimas

Mato
vnt.

Kiekis

Lietuvos auditorių rūmų finansinių
ataskaitų audito paslaugos
Lietuvos auditorių rūmų veiklos
audito paslaugos
IŠ VISO:

Vnt.

2

Vnt.

2

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Vnt.
Bendra
kaina
kaina,
Eur, be Eur be
PVM
PVM

PVM,
Eur

Bendra
kaina,
Eur su
PVM

(Vardas ir pavardė)

Pirkimo sąlygų

2 priedas
LIETUVOS AUDITORIŲ RŪMŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AUDITO IR LIETUVOS
AUDITORIŲ RŪMŲ VEIKLOS AUDITO ATLIKIMO TECHNINĖ UŽDUOTIS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
Ši techninė užduotis yra skirta Lietuvos auditorių rūmų (toliau – LAR) finansinių ataskaitų
auditui už laikotarpį nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. iki 2016 m. rugpjūčio 31 d. ir nuo 2016 m. rugsėjo 1
d. iki 2017 m. rugpjūčio 31 d. (toliau – LAR finansinių ataskaitų auditas) ir LAR veiklos auditui už
laikotarpį nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. iki 2016 m. rugpjūčio 31 d. ir nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. iki 2017
m. rugpjūčio 31 d. (toliau – LAR veiklos auditas) atlikti.
LAR yra viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – vienyti visus atestuotus auditorius,
koordinuoti jų veiklą, atstovauti jų interesams ir juos ginti bei tenkinti kitus viešuosius interesus. LAR
teisinė forma – asociacija.
LAR savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos
civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos audito įstatymu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu
tiek, kiek jis neprieštarauja Lietuvos Respublikos audito įstatymui, kitais teisės aktais ir LAR statutu.
LAR sudaro metines finansines ataskaitas vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos finansų
ministro 2004-11-22 įsakymu Nr. 1K-372 „Dėl pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės
juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisyklių“
(Žin., 2004, Nr. 171-6342; 2006, Nr. 41-1482; 2008, Nr. 120-4566; 2010, Nr. 2-94; 2010, Nr. 1477539). LAR metinį finansinių ataskaitų rinkinį sudaro: balansas, veiklos rezultatų ataskaita ir
aiškinamasis raštas.
LAR finansinių metų pradžia – rugsėjo 1 d., pabaiga – rugpjūčio 31 d.
II. LAR FINANSINIŲ ATASKAITŲ AUDITO TIKSLAS, APIMTIS IR ATASKAITOS
LAR finansinių ataskaitų auditas turi būti atliktas vadovaujantis Tarptautinės buhalterių
federacijos patvirtintais tarptautiniais audito standartais, Lietuvos Respublikos audito įstatymu ir
kitas teisės aktais, reglamentuočiaus auditą ir auditorių veiklą.
LAR finansinių ataskaitų audito tikslas:
1) įvertinti, ar LAR metinės finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais tikrai ir
teisingai parodo finansinę būklę, veiklos rezultatus;
2) įvertinti, ar LAR metinės finansinės ataskaitos parengtos pagal Lietuvos Respublikoje
galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius pelno nesiekiančių juridinių asmenų buhalterinę
apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą, taip pat kitus teisės aktus.
LAR finansinių ataskaitų audito metu turi būti siekiama deramai įsitikinti, ar metinėse
finansinėse ataskaitose nėra reikšmingų informacijos iškraipymų. Todėl šis auditas turi būti
suplanuotas ir atliktas taip, kad audito metu būtų galima pastebėti reikšmingus finansinių ataskaitų ir
apskaitos įrašų iškraipymus (tarp jų bet kokius reikšmingus informacijos iškraipymus, susidariusius
dėl apgaulės, klaidų ar įstatymų ir kitų teisės aktų nesilaikymo ar pažeidimų).
Audito įmonė, atlikusi LAR finansinių ataskaitų auditą, turi pateikti auditoriaus išvadą ir
audito ataskaitą lietuvių kalba dviem egzemplioriais. Auditoriaus išvada rengiama pagal tarptautinių

audito standartų reikalavimus, audito ataskaita – pagal audito ataskaitos reikalavimus, kurioje
nurodoma papildoma informacija apie audito metu pastebėtus dalykus.
III. LAR VEIKLOS AUDITO TIKSLAS, APIMTIS IR ATASKAITA
LAR veiklos auditas turi būti atliktas ir ataskaita pateikta vadovaujantis Tarptautinės
buhalterių federacijos patvirtintu 4400-uoju tarptautiniu susijusių paslaugų standartu „Užduotys
atlikti sutartas procedūras dėl finansinės informacijos“, Lietuvos Respublikos audito įstatymu ir kitas
teisės aktais, reglamentuojančiais auditą ir auditorių veiklą.
LAR veiklos audito objektas yra LAR vidaus kontrolės sistema. LAR veiklos audito tikslas:
1) įvertinti LAR vidaus kontrolės sistemą pagal numatytą šioje techninėje užduotyje apimtį;
2) pateikti vidaus kontrolės sistemos tobulinimo, stiprinimo ir problemų sprendimo būdų
rekomendacijas.
LAR vidaus kontrolė suprantama, kaip LAR visų kontrolės rūšių sistema, kurios dėka
siekiama užtikrinti LAR veiklos teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą, rezultatyvumą ir skaidrumą,
strateginių ir kitų veiklos planų įgyvendinimą, turto apsaugą, informacijos ir ataskaitų patikimumą ir
išsamumą, sutartinių ir kitų įsipareigojimų tretiesiems asmenims laikymąsi bei su visa tuo susijusių
rizikos veiksnių valdymą.
LAR veiklos audito metu LAR vidaus kontrolės sistemos įvertinimas turi apimti:
1) visuotinių LAR narių susirinkimų nutarimų vykdymo kontrolės įvertinimą;
2) LAR prezidiumo nutarimų vykdymo kontrolės įvertinimą;
3) LAR komitetų (Apskaitos ir mokesčių, Audito, Etikos, Mokymo) nutarimų vykdymo
kontrolės įvertinimą;
4) Auditorių garbės teismo, Kvalifikacinių auditoriaus egzaminų komisijos, Audito kokybės
kontrolės komiteto nutarimų vykdymo kontrolės įvertinimą;
5) LAR darbuotojų veiklos kontrolės įvertinimą, susijusį su:
- pareiginių nuostatų, LAR administracijos darbo tvarkos taisyklių vykdymu;
- pareigų skyrimu, įgaliojimų suteikimu ir atsakomybės nustatymu;
6) LAR gaunamos ir siunčiamos korespondencijos kontrolės įvertinimą, susijusį su
dokumentų pateikimu vykdymui ir apsvarstymui atsakingiems asmenims ar LAR organams,
atsakymų parengimu ir išsiuntimu atitinkamiems subjektams;
7) LAR dokumentų rengimo, tvarkymo ir saugojimo pagal nustatytus raštvedybos,
archyvavimo taisyklių ir LAR tvarkų reikalavimus kontrolės įvertinimą;
8) LAR išduodamų auditoriaus ir audito įmonių pažymėjimų apskaitos bei išdavimo kontrolės
įvertinimą;
9) auditorių sąrašo tvarkymo (duomenų pateikimo, atnaujinimo, saugojimo) kontrolės
įvertinimą;
10) audito įmonių sąrašo tvarkymo (duomenų pateikimo, atnaujinimo, saugojimo) kontrolės
įvertinimą;
11) auditoriaus padėjėjų sąrašo tvarkymo (duomenų pateikimo, atnaujinimo, saugojimo)
kontrolės įvertinimą;
12) renkamos informacijos apie auditorius ir audito įmones kaupimo, apibendrinimo,

platinimo ir apsaugos kontrolės įvertinimą dėl LAR narių ir audito įmonių metinių ataskaitų;
13) kitos informacijos apie auditorių, auditoriaus padėjėjų ir audito įmonių statusą, prievoles,
paskirtas drausmines nuobaudas ir jų vykdymą rinkimo, kaupimo, apibendrinimo, platinimo ir
apsaugos kontrolės įvertinimą, t. y. informacijos apie:
- auditorių kasmetinį privalomų kvalifikacijos kėlimo kursų valandų skaičių;
- auditoriaus padėjėjų privalomų mokymų valandų skaičių;
- paskirtas drausmines nuobaudas auditoriams, auditoriaus padėjėjams ir audito
įmonėms;
- išlaikytus kvalifikacinius auditoriaus egzaminus;
14) LAR turto panaudojimo ir apsaugos kontrolės įvertinimą;
15) LAR biudžeto planavimo, sudarymo ir vykdymo kontrolės įvertinimą;
16) sutartinių ir kitų įsipareigojimų tretiesiems asmenims laikymosi kontrolės įvertinimą.
Audito įmonė, atlikusi LAR veiklos auditą, turi pateikti ataskaitą dėl pastebėtų faktų dviem
egzemplioriais, kurioje, be pastebėjimų apie LAR vidaus kontrolės sistemą, pateikiamos ir vidaus
kontrolės tobulinimo, jos stiprinimo ir problemų sprendimo būdų rekomendacijos.

Pirkimo sąlygų

3 priedas
PASLAUGŲ PIRKIMO SUTARTIES PROJEKTAS
2016 m. _____________ d. Nr.
Vilnius
Lietuvos auditorių rūmai (toliau – Paslaugos gavėjas), įmonės kodas 125262221, buveinės adresas:
Ukmergės g. 369A, LT-12142 Vilnius, atstovaujami direktorės Rasos Pajaujytės, veikiančios pagal
Lietuvos auditorių rūmų statutą, ir
______________________________ (toliau – Paslaugos teikėjas),
įmonės kodas
________________, buveinės adresas: _______________________________, atstovaujama
_____________________________,
veikiančios
pagal
____________________________________,
toliau Paslaugos gavėjas ir Paslaugos teikėjas kartu vadinami šalimis, o kiekvienas atskirai – šalimi,
sudarėme šią Paslaugų pirkimo sutartį (toliau – Sutartis):

1. Sutarties dalykas
1.1. Pagal techninę užduotį Paslaugos teikėjas atlieka LAR finansinių ataskaitų auditą ir LAR
veiklos auditą už laikotarpį nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. iki 2016 m. rugpjūčio 31 d. ir nuo 2016
m. rugsėjo 1 d. iki 2017 m. rugpjūčio 31 d., o Paslaugos gavėjas sumoka šioje Sutartyje
numatytą atlygį už kokybiškai ir laiku suteiktas Paslaugas.
1.2. Paslaugų suteikimo vieta – Ukmergės g. 369A, Vilnius.
2. Paslaugos teikėjo įsipareigojimai
2.1. Paslaugos teikėjas įsipareigoja:
2.1.1. Atlikti šioje Sutartyje numatytas paslaugas kokybiškai ir laiku iki 2016 m. lapkričio 15 d. už
laikotarpį nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. iki 2016 m. rugpjūčio 31 d., iki 2017 m. lapkričio 15 d. už
laikotarpį nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. iki 2017 m. rugpjūčio 31 d.
2.1.2. Atlikti šioje Sutartyje numatytas paslaugas Paslaugos gavėjo patalpose – Ukmergės g. 369A,
LT-12142 Vilnius.
2.1.3. Užtikrinti Paslaugos gavėjo pateiktos informacijos konfidencialumą ir saugumą, nenaudoti jos
savo, o taip pat trečiųjų asmenų interesams, neskelbti ar kaip kitaip neišduoti Paslaugos gavėjo
komercinių paslapčių.
2.1.4. Paslaugos gavėjui pageidaujant, teikti šioje Sutartyje numatytas paslaugas ir ne Paslaugos
gavėjo patalpose. Šiuo atveju Paslaugos teikėjas, suderinęs su Paslaugos gavėju, turi teisę
laikinai paimti Paslaugos gavėjo dokumentus, prisiimdamas atsakomybę už šių dokumentų
saugumą ir grąžinimą laiku.
2.1.5. Atlikus Paslaugos gavėjo metinių finansinių ataskaitų auditą, dviem egzemplioriais pateikti
Paslaugos gavėjui auditoriaus išvadą ir audito ataskaitą. Atlikus Paslaugos gavėjo veiklos
auditą, dviem egzemplioriais pateikti Paslaugos gavėjui veiklos audito ataskaitą.
2.1.6. Paslaugos gavėjui reikalaujant, Paslaugos teikėjas privalo ištaisyti šios Sutarties 2.1.5 punkte
nurodytus dokumentus, jeigu jie parengti nesilaikant nustatytų reikalavimų. Taisymus
Paslaugos teikėjas privalo atlikti be papildomo atlygio šios Sutarties 2.1.1. punkte nurodytu
laiku.

3. Paslaugos gavėjo įsipareigojimai
3.1. Paslaugos gavėjas įsipareigoja:
3.1.1. Paslaugų teikėjui sudaryti visas sąlygas, būtinas paslaugoms teikti.
3.1.2. Pateikti Paslaugos teikėjui šioje Sutartyje numatytoms paslaugoms atlikti, jo prašomą visą ir
neiškreiptą pirminę dokumentaciją bei kitą informaciją ir paaiškinimus; reikalui esant
patvirtinti juos parašu.
3.1.3. Už suteiktas paslaugas mokėti atlygį Sutarties nustatyta tvarka. Visi atsiskaitymai su Paslaugų
teikėju vykdomi bankiniu pavedimu į jo nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą
4. Kaina ir kainodaros taisyklės
4.1. Sutartyje nustatomas bendras Paslaugų įkainis, t.y. nustatomas paslaugų įkainis vieniems
metams, kuris sudaro: LAR finansinių ataskaitų auditas - _________ Eur su PVM, LAR veiklos
auditas - _________ Eur su PVM.
4.2. Į paslaugų kainą įeina visos Paslaugos teikėjo išlaidos ir mokesčiai, įskaitant PVM, t.y. jokie
papildomi mokesčiai, mokėjimai ar išlaidos, patirtos vykdant šią Sutartį nebus atlyginamos.
4.3. Sutarties galiojimo metu joje nustatytas bendras Paslaugų įkainis pagal bendrą kainų lygio
kitimą ar paslaugų kainų pokyčius nebus perskaičiuojamas.
5. Atsiskaitymų ir mokėjimų tvarka
5.1. Paslaugos gavėjas su Paslaugos teikėju atsiskaito tik už faktinį tinkamai ir laiku suteiktų
Paslaugų kiekį pagal bendrą Paslaugų įkainį, nurodytą šios Sutarties 4.1 punkte. Įkainis už
Paslaugas, nurodytas Paslaugos teikėjo pasiūlyme, nebus keičiamas visą Sutarties galiojimo
laikotarpį.
5.2. Paslaugos gavėjas įsipareigoja sumokėti Paslaugos teikėjui už suteiktas ir perdavimo-priėmimo
aktu Paslaugos gavėjui perduotas paslaugas ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo
tinkamos PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos;
5.3. PVM sąskaita faktūra už suteiktas paslaugas Paslaugos gavėjui gali būti pateikta tik po to, kai
Paslaugų teikėjas visiškai įvykdyto šios Sutarties 2.1.5 punktą.
6. Sutartinė atsakomybė už prievolių nevykdymą ar netinkamą vykdymą
6.1. Šalys atsako viena kitai už nevykdymą ar netinkamą vykdymą šioje Sutartyje nustatytų pareigų,
šios Sutarties ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.
6.2. Paslaugos teikėjas, dėl savo kaltės laiku nesuteikęs paslaugų, už kiekvieną uždelstą dieną moka
delspinigius – 0,02 proc. (dvi šimtąsias procento) nuo nesuteiktų paslaugų vertės.
6.3. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia šalių nuo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymo;
6.4. Jei vienai iš Sutarties šalių atsiranda nuostolių dėl kitos šalies kaltės, kaltoji šalis privalo
nedelsiant pašalinti to priežastis bei pasekmes, atlyginti nukentėjusios šalies nuostolius.
7. Ginčų sprendimo tvarka
7.1. Šalys susitaria, kad bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, bus
sprendžiami Šalių tarpusavio susitarimu. Šalims nepavykus susitarti, bet kokie ginčai,
nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu
ar galiojimu, neišspręsti Šalių susitarimu, sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų
nustatyta tvarka.
8. Nepaprastosios aplinkybės

8.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį
neįvykdymą, jeigu tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių šalys negalėjo numatyti, išvengti ar
pašalinti jokiomis priemonėmis (toliau – nenugalimos jėgos aplinkybės), pvz. Lietuvos
Respublikos Vyriausybės sprendimai ar priimti (pakeisti) kiti teisės aktai, kurie turėjo poveikį
šalių veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti
susirėmimai, gaisrai, potvyniai, taip pat kitos stichinės nelaimės. Tokiu atveju šalių
įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.
8.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai šaliai raštu apie nenugalimos
jėgos aplinkybes per 5 kalendorines dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo, pateikdama
įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad
sumažintų išlaidas ir neigiamas pasekmes, o taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo
terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.
8.3. Pagrindas atleisti šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo
momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento.
Jeigu šalis laiku nepateikia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai šaliai
žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.
9. Sutarties galiojimas ir nutraukimas
9.1. Ši Sutartis įsigalioja Šalims ją pasirašius ir galioja iki visiško šioje Sutartyje numatytų Šalių
įsipareigojimų įvykdymo
9.2. Paslaugos gavėjas, nesikreipdamas į teismą, gali vienašališkai nutraukti Sutartį, raštu įspėjęs
Paslaugos teikėją prieš 5 darbo dienas, jeigu:
9.2.1. Paslaugos teikėjas nevykdo arba netinkamai vykdo sutartinius įsipareigojimus ir/ar
nepradeda jų vykdyti per Paslaugos gavėjo ar Sutartyje nustatytą laiką. Sutarties pažeidimu
laikomas esminių Paslaugos teikėjo sutartinių įsipareigojimų nevykdymas arba netinkamas
vykdymas;
9.2.2. Paslaugos teikėjas perleidžia tretiesiems asmenims Sutartį be Paslaugos gavėjo raštiško
leidimo;
9.2.3. Paslaugos teikėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai
įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;
9.2.4. Paslaugų gavėjas pagrįstai gali manyti, kad Sutartis iš esmės nebus tinkamai įvykdyta.
9.3. Sutartis Paslaugos teikėjo iniciatyva gali būti nutraukta vienašališkai tik tuo atveju, jei
Paslaugos gavėjas nevykdo pagal Sutartį prisiimtų įsipareigojimų. Tokiu atveju Paslaugos
teikėjas privalo apie tai informuoti Paslaugos gavėją ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų
iki Sutarties nutraukimo dienos, pateikdamas Sutarties nevykdymo faktą įrodančius duomenis.
9.4. Sutartis gali būti nutraukta abiejų šalių susitarimu ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų
įspėjus apie nutraukimą kitą Sutarties šalį.
9.5. Visi šios Sutarties pakeitimai įforminami rašytiniu šalių susitarimu.
9.6. Nutraukus šią Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su
atsakomybe bei atsiskaitymais tarp šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties
nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po šios Sutarties nutraukimo arba turi
išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.
10. Baigiamosios nuostatos
10.1. Ši Sutartis sudaroma dviem vienodos juridinės galios egzemplioriais lietuvių kalba: vienas
Paslaugos gavėjui, kitas Paslaugos teikėjui.
10.2. Jei kuri nors šios Sutarties dalis tampa negaliojanti arba anuliuojama, likusios šios Sutarties
dalys dėl to netampa negaliojančiomis ir lieka galioti.

10.3. Visi pranešimai ir kitas šalių susirašinėjimas pagal šią Sutartį įteikiamas kitai šios Sutarties
šaliai pasirašytinai, siunčiant paštu, faksu, arba nuskanuoti dokumentai el. paštu, jeigu šioje
Sutartyje nenurodyta kitaip. Laikoma, kad paštu išsiųstas dokumentas gautas trečią darbo dieną,
einančią po tos dienos, kai gavėjui siunčiamas dokumentas įteiktas pašto paslaugas teikiančiai
įmonei. Jei pasikeičia šalies adresas ar kiti duomenys, tokia šalis turi informuoti kitą šalį
nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas. Jei šaliai nepavyksta laikytis šio
punkto reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos šalies veiksmai atlikti
remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis.
10.4. Šiai Sutarčiai taikoma ir ji aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.
10.5. Sutarties priedai yra neatskiriama šios sutarties dalis:
1 priedas. Techninė užduotis (3 lapai);
11. Šalių rekvizitai ir parašai:
Paslaugos gavėjas

Paslaugos teikėjas

Lietuvos auditorių rūmai
Ukmergės g. 369A, LT-12142 Vilnius
Įmonės kodas: 125262221
PVM mokėtojo kodas: LT252622219
Tel.: (8-5) 2032871, Faks.: (8-5) 2032870
A/s LT03 7044 0600 0143 2346
AB SEB bankas
Banko kodas 70440

Įmonės kodas:
PVM mokėtojo kodas:
Tel.:, Faks.:
A/s LT627300010106273110
Banko kodas

Direktorė
Rasa Pajaujytė
____________________________________
(parašas)

____________________________________
(parašas)

A.V.

A.V.

