
1372309.40

1134140.00

Eur/m² Eur/vnt. Eur/m² Eur/vnt.

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.
Archeologiniai žvalgymai inžinerini
tinkl  avarinio remonto metu 10 3 4.00 100.00 40.00 300.00

1.2.

Archeologiniai žvalgymai, vykdomi
Kauno miesto archeologinio pob džio
kult ros vertybi teritorijose inžinerini
tinkl apsaugos zonoje, virš esam tinkl ,
tinkl remonto bei rekonstravimo darb
metu, gatvi dangos keitimo ar remonto
bei pagrind rengimo ir nauj statini
statybos darb  metu

130 3 4.00 100.00 520.00 300.00

1.3.

Žvalgomieji archeologiniai tyrimai,
vykdomi prieš inžinerini tinkl
projektavim , statant naujus arba
rekonstruojant esamus tinklus, gatvi
dang remont ar keitim ir nauj statini
statyb Kauno miesto archeologinio
pob džio kult ros vertybi  teritorijose 

120 3 4.00 100.00 480.00 300.00

1.4.

Detalieji archeologiniai tyrimai, vykdomi
statant naujus inžinerinius tinklus,
remontuojant ar keičiant gatvi dangas ir
statant naujus statinius Kauno miesto
archeologinio pob džio kult ros vertybi
teritorijose

1720 2 30.00 100.00 51600.00 200.00

2 Pastaba. Bendra planuojama pasi lymo kaina neturi viršyti 1 231 200 Eur be PVM (1 489 752 Eur su PVM) , priešingu atveju
pasi lymas bus atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokument  reikalavim .

Archeologini  tyrim  Kauno miesto archeologinio pob džio kult ros vertybi  teritorijose poreikis per 1 metus, KAI IŠKASOS 
GYLIS IKI 0,5 M:

Paslaug  pavadinimas

Preliminarus tiriamas 
plotas (m²) ir tiriam  

objekt  skaičius (vnt.) 
(naudojamas tik pasi lym  

vertinimui)

kainiai be PVM
Bendra kaina nurodytiems 

kiekiams Eur 

be PVMEil. 
Nr.

Archeologini  tyrim  Kauno miesto archeologinio pob džio kult ros vertybi  teritorijose poreikis per 1 metus, KAI IŠKASOS 
GYLIS NUO 0,5 IKI 1,4 M:

(Mažoji bendrija, Kriauši  g. 3-1, Girkaliai, Klaip dos r., +37062164823, tyrimai@praeitis.lt, duomenys apie mon  kaupiami ir saugomi V  Registr  centras 
administruojamame Juridini  asmen  registre, 304766914, LT100012350811)

Pirkimo s lyg  2 priedas

MB Praeities tyrim  institutas
(Tiek jo pavadinimas)

El. pašto adresas

MB Praeities tyrim  institutas, 304766914

Kriauši  g. 3-1, Girkaliai, Klaip dos r., LT-92372

37062164823
Simonas Sprindys

Tiek jo pavadinimas, mon s kodas (pagal mon s registravimo pažym jimo duomenis) 
/jei dalyvauja jungtin s veiklos sutartimi, surašomi vis  sutarties šali  duomenys.

Fakso numeris

8/9/2021

Klaip da

(data)

(vieta)

tyrimai@praeitis.lt

Tiek jo adresas, pašto kodas /jei dalyvauja jungtin s veiklos sutartimi, surašomi vis  
sutarties šali  duomenys.
Už pasi lym  atsakingo asmens vardas, pavard
Telefono numeris

PASI LYMAS D L ARCHEOLOGINI  IR ARCHITEKT ROS TYRIM  PASLAUG  PIRKIMO  I PIRKIMO DALIES - 
ARCHEOLOGINIAI TYRIMAI

Bendr  planuojam  kain  sudaro žemiau pateikt  3 lenteli  suma:

Be PVM (5 sumin  eilut ) –

1 Pastaba: Tiek jai turi nurodyti kain už m² (5-tas lentel s stulpelis) ir už vnt. (6-tas lentel s stulpelis). Pageidautina, kad 5 ir 6 stulpeliuose paslaug kainiai b t
nurodyti ne daugiau kaip 2 skaitmen  po kablelio tikslumu. Kiti pasi lymo kainos skaičiavimai bus paskaičiuoti automatiškai. 

1. Išnagrin j pirkimo s lygas, pirkimo s lyg priedus ir reikalavimus nurodytoms paslaugoms teikti, mes si lome, archeologini tyrim paslaugas teikti už bendr planuojam
kain  su PVM*  (7 sumin  eilut )

Dokumentą elektroniniu
para u pasira ė
SIMONAS,SPRINDYS
Data: 2021-08-11 08:39:35



Eur/m² Eur/vnt. Eur/m² Eur/vnt.

1 2 3 4 5 6 7 8

2.1.
Archeologiniai žvalgymai inžinerini
tinkl  avarinio remonto metu 20 7 10.00 150.00 200.00 1050.00

2.2.

Archeologiniai žvalgymai, vykdomi
Kauno miesto archeologinio pob džio
kult ros vertybi teritorijose inžinerini
tinkl apsaugos zonoje, virš esam tinkl ,
tinkl remonto bei rekonstravimo darb
metu, gatvi dangos keitimo ar remonto
bei pagrind rengimo ir nauj statini
statybos darb  metu

140 15 40.00 600.00 5600.00 9000.00

2.3.

Žvalgomieji archeologiniai tyrimai,
vykdomi prieš inžinerini tinkl
projektavim , statant naujus arba
rekonstruojant esamus tinklus, gatvi
dang remont ar keitim ir nauj statini
statyb Kauno miesto archeologinio
pob džio kult ros vertybi  teritorijose 

220 4 350.00 1500.00 77000.00 6000.00

2.4.

Detalieji archeologiniai tyrimai, vykdomi
statant naujus inžinerinius tinklus,
remontuojant ar keičiant gatvi dangas ir
statant naujus statinius Kauno miesto
archeologinio pob džio kult ros vertybi
teritorijose

1770 2 230.00 4000.00 407100.00 8000.00

Eur/m² Eur/vnt. Eur/m² Eur/vnt.

1 2 3 4 5 6 7 8

3.1.
Archeologiniai žvalgymai inžinerini
tinkl  avarinio remonto metu 10 3 50.00 300.00 500.00 900.00

3.2.

Archeologiniai žvalgymai, vykdomi
Kauno miesto archeologinio pob džio
kult ros vertybi teritorijose inžinerini
tinkl apsaugos zonoje, virš esam tinkl ,
tinkl remonto bei rekonstravimo darb
metu, gatvi dangos keitimo ar remonto
bei pagrind rengimo ir nauj statini
statybos darb  metu

123 4 50.00 600.00 6150.00 2400.00

3.3.

Žvalgomieji archeologiniai tyrimai,
vykdomi prieš inžinerini tinkl
projektavim , statant naujus arba
rekonstruojant esamus tinklus, gatvi
dang remont ar keitim ir nauj statini
statyb Kauno miesto archeologinio
pob džio kult ros vertybi  teritorijose 

220 4 400.00 2000.00 88000.00 8000.00

3.4.

Detalieji archeologiniai tyrimai, vykdomi
statant naujus inžinerinius tinklus,
remontuojant ar keičiant gatvi dangas ir
statant naujus statinius Kauno miesto
archeologinio pob džio kult ros vertybi
teritorijose

1770 3 250.00 6000.00 442500.00 18000.00

4. 1079690.00 54450.00

5.

6.

7.

* Tais atvejais, kai pagal galiojančius teis s aktus Paslaug  teik jui nereikia mok ti PVM, jis nepildo lentel s skilči  kur nurodyta kaina su PVM ir nurodo priežastis, d l kuri  
PVM ne skaičiavo.

Bendra pasi lymo kaina Eur su PVM* (naudojama pasi lymo vertinimui ir palyginimui) 1372309.40

Bendra pasi lymo kaina Eur be PVM 1134140.00

238169.40

Archeologini  tyrim  Kauno miesto archeologinio pob džio kult ros vertybi  teritorijose poreikis per 1 metus, KAI IŠKASOS 
GYLIS NUO 1,4 IKI 3,0 M:

Paslaug  pavadinimas

Preliminarus tiriamas 
plotas (m²) ir tiriam  
objekt  skaičius (vnt) 

(naudojamas tik pasi lym  
vertinimui)

kainiai be PVM
Bendra kaina nurodytiems 

kiekiams Eur 

Eil. 
Nr.

be PVM

Pasi lymo kaina Eur be PVM

PVM* (21 proc.)

Paslaug  pavadinimas

Preliminarus tiriamas 
plotas (m²) ir tiriam  

objekt  skaičius (vnt.) 
(naudojamas tik pasi lym  

vertinimui)

kainiai be PVM
Bendra kaina nurodytiems 

kiekiams Eur 

Eil. 
Nr.

be PVM

8. Patvirtiname, kad Paslaug kain (-ius) skaičiuoti visi mokesčiai, leidim gavimo, archeologini tyrim projekto parengimo, pažymos rengimo ir pateikimo, transporto,
patalp , ryšio priemoni ir j paslaug , kompiuteri , paslaug organizavimo ir vykdymo ir visos kitos išlaidos, susijusios su Paslaugomis ir atsiradusios iki j perdavimo
Vartotojui Sutartyje nustatyta tvarka. Taip pat patvirtiname, kad mes prisiimame rizik  už visas išlaidas, kurias teikdami pasi lym , prival jome skaičiuoti  pasi lymo kain .

9. Šiuo pasi lymu sipareigojame laikytis Vieš j  pirkim  statymo, kit  teis s akt , pirkimo dokumentuose išd styt  reikalavim  bei sutarties s lyg .

10. Patvirtiname, kad visi pridedami dokumentai yra m s  pasi lymo dalis.
11. sipareigojame laikytis pasi lyme pateikt ir pirkimo dokumentuose nustatyt s lyg bei nesiimti joki veiksm , galinči sutrukdyti pasi lymo akceptavimui ar sutarties
pasirašymui ir sipareigojimui.
12. Pasi lymas galioja iki pirkimo s lyg  6.1 punkte nurodyto termino.



Eil. 
Nr.

Eil. 
Nr. 

Eil. 
Nr.

Eil. 
Nr.

1
2
3
4
5
6

Eil. 
Nr.

1
2
3
4
5
6

18. Kartu su pasi lymu pateikiami šie dokumentai:

Pateikto dokumento pavadinimas Dokumento puslapi  skaičius

*****Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiek jas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasi lymo kaina, arba, kad visas pasi lymas yra 
konfidencialus. 

PASTABOS: – 14 ir 16 punktuose prašome nurodyti kio subjektus, kuri paj gumais tiek jas remiasi ir kvazisubtiek jus, nes kio subjektai, kuri paj gumais tiek jas
remiasi ir kvazisubtiek jai turi b ti išviešinti teikiant pasi lym , nes po pasi lymo pateikimo termino pabaigos pasitelkti (nurodyti) nauj kio subjekt , kuri
paj gumais remiamasi / kvazisubtiek j tam, kad atitikt kvalifikacijos reikalavimus, tiek jas negal s, t. y. po pasi lymo pateikimo tiek jas neturi teis s nurodyti nauj
kio subjekt , kuri paj gumais remiamasi / kvazisubtiek j , nes tokie veiksmai, laikomi pasi lymo keitimu, prieštarauja VP 55 str. 9 d. nuostatoms ir tod l toks tiek jo

pasi lymas yra atmetamas, kaip nurodyta pirkimo s lyg 3.23.2 punkte. Jeigu teikiant pasi lym išviešintas kio subjektas, kurio paj gumais tiek jas remiasi /
kvazisubtiek jas, netenkins jam keliam kvalifikacijos reikalavim , perkančioji organizacija pareikalaus per jos nustatyt termin pakeisti j reikalavimus atitinkančiu
kio subjektu, kurio paj gumais tiek jas remiasi / kvazisubtiek ju.

– 17 punkte prašome nurodyti pasi lymo konfidenciali informacij . Konfidencialia informacija gali b ti, skaitant, bet ja neapsiribojant, komercin (gamybin )
paslaptis ir konfidencialieji pasi lym aspektai. Konfidencialia negalima laikyti informacijos nurodytos VP 20 str. 2 d. Tiek jas neturi teis s nurodyti, kad visa
pasi lyme pateikta informacija yra konfidenciali. Tiek jas turi aiškiai nurodyti, kokie su pasi lymu pateikti dokumentai laikytini konfidencialiais. Perkančioji
organizacija, viešojo pirkimo komisija, jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys negali atskleisti tiek jo pateiktos informacijos, kuri tiek jas nurod kaip konfidenciali .
Jei tiek jas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios tiek jo pasi lyme n ra.

Paslaug  tiek jo vadovaujanči  darbuotoj  s rašas 2
Nekilnojamojo kult ros paveldo apsaugos specialist  atestatai
RC jungtin  pažyma
RC išpl stinis išrašas
Pasi lymo užtikrinimo garantija
Europos bendrasis vieš j  pirkim  dokumentas

2
1
13

3
2

14. Vykdant sutart  pasitelksiu šiuos kio subjektus, kuri  paj gumais remiuosi**

kio subjekto, kurio paj gumais tiek jas remiasi, 
pavadinimas, adresas 

13. Jeigu m s pasi lymas bus nustatytas laim jusiu, mes sipareigojame pateikti Sutarties vykdymo užtikrinim pirkimo dokumentuose nurodytos formos, dydžio bei ten
reikalaujamais terminais bei sutinkame pirkimo dokumentuose nurodytu terminu sudaryti sutart .

rašyti abi reikalaujamas reikšmes:
1. kio subjektams, kuri  paj gumais remiasi,  numatomios perduoti 

paslaugos ( vardinti konkrečiai paslaugas); 
2. kio subjektams, kuri  paj gumais remiasi,   perduodama sutarties dalis % 

ar Eur sutarties kainoje.

**Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti kio subjektai, kuri  paj gumais tiek jas remiasi, kad atitikt  kvalifikacijos reikalavimus. Pateikiama kio 
subjekt , kuri  paj gumais tiek jas remiasi, pasirašytos laisvos formos deklaracijos ar  kito dokumento, patvirtinančio sutikim  dalyvauti šiame viešajame pirkime, 
skaitmenin  kopija. 

15. Vykdant sutart  pasitelksiu šiuos subteik jus***

16. Vykdant sutart  pasitelksiu šiuos specialistus, kuriuos ketinu darbinti (toliau - kvazisubtiek jus)****:

Kvazisubtiek jo vardas ir pavard Kvazisubtiek jams numatomos perduoti paslaugos ( vardinti konkrečiai 
paslaugas)

Subteik jo pavadinimas, adresas

rašyti abi reikalaujamas reikšmes:
1. Subteik jams numatomos perduoti paslaugos ( vardinti konkrečiai 

paslaugas); 
2. Subteik jams perduodama sutarties dalis % ar Eur sutarties kainoje

Europos bendrasis vieš j  pirkim  dokumentas (13 lap )

17. Šiame pasi lyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija segti atskirai)*****:

***Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subteik jai, kuri  kvalifikacija tiek jas nesiremia, kad atitikt  kvalifikacijos reikalavimus.

****Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti kvazisubtiek jai, kuri  paj gumais tiek jas remiasi, kad atitikt  kvalifikacijos reikalavimus. 
Pateikiama kvazisubtiek j pasirašytas laisvos formos sutikimas, patvirtinantis atlikti sutartyje nurodytas paslaugas ir tiek jo ar kio subjekto, kurio paj gumais tiek jas
remiasi, patvirtinimas, kad laim j s konkurs , darbins š kvazisubtiek j (tik tuo atveju, jei šis specialistas nesi lomas kaip kio subjektas, kurio paj gumais tiek jas
remiasi)).

Pateikto dokumento pavadinimas

Paslaug  tiek jo vadovaujanči  darbuotoj  s rašas (2 lapai)
Nekilnojamojo kult ros paveldo apsaugos specialist  atestatai (3 lapai).

RC jungtin  pažyma (2 lapai)
RC špl stinis išrašas (2 lapai)

Pasi lymo užtikrinimo garantija (1 lapas).



- Tuo atveju, kai viešajame pirkime nurodomi fiziniai asmenys (pvz. tiek jai, tiek jo darbuotojai, subtiek jai ir (ar) kvazisubtiek jai), pateikt asmens duomen
valdytojas yra Kauno miesto savivaldyb s administracija (juridinio asmens kodas 188764867, adresas: Laisv s al. 96, LT-44251 Kaunas, tel. (8 37) 42 26 31, el. p.
info@kaunas.lt ). Asmens duomenys tvarkomi (tvarkymo pagrindas) siekiant išnagrin ti viešajame pirkime pateiktus dokumentus ir informuoti apie viešojo pirkimo
proced ras Vieš j pirkim statymo nustatyta tvarka. Asmens duomenys Savivaldyb s administracijoje bus saugomi teis s akt , reglamentuojanči duomen
saugojimo terminus, nustatyta tvarka ir gali b ti teikiami tretiesiems asmenims tokia apimtimi, kuri yra b tina pagal Vieš j  pirkim  statym . 
Jeigu tiek jas viešajame pirkime pateikia fizini asmen – darbuotoj , subtiek j ir (ar) kvazisubtiek j asmens duomenis, jis juos privalo informuoti apie j asmens
duomen  pateikim   Savivaldyb s administracijai ir numatom  j  tvarkym .
Fiziniai asmenys turi teis prašyti (kreipiantis raštu), kad duomen valdytojas leist susipažinti su j asmens duomenimis ir juos ištaisyt arba ištrint , arba apribot
duomen tvarkym , taip pat turi teis nesutikti, kad duomenys b t tvarkomi, teis perkelti duomenis, teis atšaukti duot sutikim bei teis pateikti skund Valstybinei
duomen apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, Vilnius 10312, el. p. ada@ada.lt), o taip pat pasikonsultuoti su Kauno miesto savivaldyb s administracijos Asmens
duomen  apsaugos pareig nu el. p. dap@kaunas.lt . Daugiau informacijos apie duomen  tvarkym  rasite www.kaunas.lt . 


