
 
Šiaulių Teniso mokykla (toliau – Teniso mokykla), vadovaudamasis Teniso mokyklos 

supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis bei kitais teisės aktais numato pirkti mažos vertės prekes – Lauko 

teniso tinklus.  

1.Pirkimo būdas: Mažos vertės pirkimas apklausos raštu būdas. 

2. Pirkimo objektas ir pageidaujamos jo savybės: 

                     2.1. Varžybinis lauko teniso tinklas, medžiaga sintetinio pluošto, tinklo matmenys 

12,8×1,06 m, tinklo akies dydis ne didesnis 43×43mm, gijos storis ne plonesnis 3 mm, ne mažiau 

kaip 6 (šešios) viršutinės tinklo eilės dvigubo pynimo, tinklo salva juoda,  viršutinio apvado plotis 

ne mažesnis 50 mm, apvado spalva balta, įtempimas viršuje plieniniu laminuotu trosu (13,20 m.) 

Tinklas turi atitikti standartą EN 1510. Kiekis - 4 (keturi) vnt. 

                     2.2. Lauko teniso tinklo centrinė balta juosta su sagtimi. Kiekis - 4 (keturi) vnt. 
3. Perkamų prekių pristatymo terminas ne ilgiau kaip 30 dienų.  

4. Kriterijai, kuriais vadovaujantis bus pasirenkamas tiekėjas - mažiausia bendra prekės kaina. 

Pasiūlymas bus vertinamas eurais. Į bendrą prekes kainą įeina visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos. 

5. Pasiūlymas (1 priedas), pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto asmens, turi būti pateiktas 

elektroniniu paštu: info@siauliaitennis.lt, arba paštu adresu: Gardino g. 8, Šiauliai, Teniso mokyklai, iki 

2017 m. liepos17 d. 12.00 val. Pasiūlyme turi būti nurodyta tikslus tiekėjo pavadinimas, adresas, už 

pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pasiūlymo galiojimo terminas. Pasiūlymas turi galioti ne 

trumpiau nei 30 dienų nuo apklausos pasiūlymų pateikimo termino dienos.  

Teikėjas kartu su pasiūlymu pateikia siūlomų prekių savybių aprašymus 

Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo 

pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu 

Teniso mokykla jį gauna pateiktą raštu iki pasiūlymų pateikimo termino. 

6. Tiekėjų pateikti pasiūlymai bus nagrinėjami ir vertinami konfidencialiai, nedalyvaujant 

pasiūlymus pateikusių tiekėjų atstovams. Iškilus klausimams dėl pasiūlymo turinio ir Teniso mokyklai 

paprašius, teikėjai turi pateikti papildomus paaiškinimus, nekeisdami pasiūlymo esmės. 

Bus vertinami tik tie pasiūlymai, kurie atitiks kvietime išdėstytas sąlygas. Pasiūlymai bus 

atmetami, jeigu: 

- teikėjas pasiūlymo nepateikė iki šiame kvietime nustatyto termino; 

- pasiūlymas neatitiko kvietime nustatytų reikalavimų; 

- teikėjas siūlė per dideles, Teniso mokyklai nepriimtinas kainas. 

Teniso mokykla apklausos laimėtoją informuos elektroniniu paštu. 

7. Teniso mokyklos kontaktinis asmuo – Pranas Tučkus, mob. 8 686 71 933, faksas (8 41) 55 

29 57, el. p. pranas.tuckus@siauliaitennis.lt 
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