Tauragės kultūros centro keleivinių transporto
paslaugos pirkimo sąlygos

priemonių nuomos su vairuotoju

Tauragės kultūros centras organizuoja transporto priemonių nuomos su vairuotoju paslaugos
pirkimą.. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu ,
Tauragės kultūros centro viešųjų supaprastintų pirkimų taisyklėmis , Lietuvos Respublikos civiliniu
kodeksu , kitais
viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei šiomis pirkimo
sąlygomis. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio
pripažinimo ir proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų. Priimant
sprendimus dėl pirkimo sąlygų, vadovaujamasi racionalumo principu. Skelbimas apie pirkimą
skelbiamas Tauragės kultūros centro tinklalapyje (http://taurageskc.lt/). Perkančioji organizacija
nėra pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtoja.
Pirkimo objektas – . keleivinių transporto priemonių nuomos su vairuotoju paslauga.
Šis pirkimas į dalis neskirstomas, todėl pasiūlymas turi būti pateiktas visai paslaugų
apimčiai.
Perkamos paslaugos savybės turi atitikti šiuos reikalavimus:
1. Bendra nuomos paslaugos informacija:
1.1. Reikalinga 2018 m. balandžio 14 d. iš Vilniaus į Tauragę atvežti 2 atskiras
žmonių grupes (chorų dalyviai) – 50 (mokyklinio amžiaus) ir 51( suaugusių). Keleivių grupės
išvyks iš atskirų Vilniaus vietų, vietos bus patikslintos pasirašant sutartį. Atvykti į Tauragę
reikia iki 10 valandos. Iš Tauragės į Vilnių išvyktų 20:00 val.
1.2. Reikalinga 2018 m. balandžio 14 dieną iš Kauno į Tauragę atvežti 32 žmonių
grupę. Išvykimo vieta Kaune bus tikslinama pasirašant sutartį. Atvykti į Tauragę reikia iki
10:00 val. Iš Tauragės į Kauną išvyktų 20:00 val.
1.3. Reikalinga 2018 m. balandžio 14 dieną iš Palangos ir Kretingos į Tauragę atvežti
32 žmonių grupę ( 16 žmonių iš Palangos ir 16 žmonių iš Kretingos). Išvykimo vieta Palangoje
ir Kretingoje bus tikslinama pasirašant sutartį. Atvykti į Tauragę reikia iki 09:00 val. Iš
Tauragės į Kretingą, Palangą išvyktų 20:00 val.
2. Reikalavimai transporto priemonei ir kitos paslaugos:
1.
Autobuso nuoma su vairuotoju.
2.
Paslaugų teikėjas turi turėti teisę vykdyti keleivių vežimo autobusais Lietuvoje ir
tarptautiniais maršrutais veiklą, t.y. turėti keleivių vežimo licencijos kortelę arba Bendrijos
licencijos kopiją (Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklės, patvirtintos Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. 3-223).
3.
Skirti keleiviams vežti pakankamos talpos, geros estetinės išvaizdos, techniškai
tvarkingą, (ne senesnę kaip 10 metų) transporto priemonę.
4.
Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti, kad transporto priemonę vairuojančių vairuotojų
kvalifikacija bei kiti jiems keliami reikalavimai atitiktų įstatymų reikalavimus ir užtikrintų,
kad transporto priemonę vairuotų patyrę vairuotojai.
5.
Atsakyti už keleivių vežimą nuo maršruto pradžios iki pabaigos ir užtikrinti taisyklių,
reglamentuojančių keleivių vežimą, laikymąsi.
6.
Transporto priemonė turi būti apdrausta Transporto priemonių savininkų ir valdytojų
civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu.

7.
Paslaugų teikėjas įsipareigoja apmokėti kelionės metu atsiradusias ir nuo
Perkančiosios organizacijos nepriklausančias nenumatytas išlaidas (pvz., mokamų kelių
mokesčius ir pan.).
8.
Paslaugų teikėjas yra atsakingas už savo nuomojamos transporto priemonės
saugojimą.
9.
Atlikti paslaugas Pirkėjo nurodytu laiku pagal iš anksto suderintą maršrutą.
10. Atsitikus nenumatytoms aplinkybėms, avarijai ar kelyje sugedus transporto priemonei,
per Perkančiosios organizacijos nustatytą protingą terminą, atsižvelgiant į atstumus, paslaugų
teikėjas įsipareigoja pakeisti transporto priemonę kita transporto priemone su vairuotoju ir
nuvežti keleivius numatytu maršrutu.
11. Paslaugų teikėjas yra tiesiogiai atsakingas už keleivių pervežimo taisyklių laikymąsi.
12. Paslaugų teikėjas atsako už suteiktų paslaugų kokybę, jų priežiūrą bei savalaikį
pastebėtų trūkumų šalinimą.
13. Esant objektyvioms aplinkybėms, Teikėjas turi sutikti keisti maršrutą ir grafiką pagal
Pirkėjo poreikius.
14. Laiku atvykti į Pirkėjo nurodytą vietą paimti keleivius.
Pasiūlymas turi būti pateikiamas raštu ir pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto asmens. Tiekėjo
pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba.
Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2018 m. balandžio 3 d., 10.00 val. ( Lietuvos Respublikos laiku)
el paštu, atsiuntus jį paštu, per pasiuntinį ar tiesiogiai atvykus šiuo adresu: Dariaus ir Girėno g. 3,
Tauragė, Lietuva .
Bet kokia informacija, pirkimo
sąlygų
paaiškinimai, pranešimai ar kitas Perkančiosios
organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas raštu. Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgaliotas
palaikyti: direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Almantas Marozas, Dariaus ir Girėno g.3,
LT-72212 Tauragė, faksas: (8446) 62034, tel.: 8612 80947, el. paštas.: ukiotarnyba@gmail.com.
Pasiūlymuose nurodyta kaina bus vertinama eurais.
Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausią bendrą kainą su PVM.
Perkančioji organizacija atmeta pasiūlymą, jeigu pasiūlymas neatitiko pirkimo sąlygose nustatytų
reikalavimų.
Pirkimų organizatorius

Almantas Marozas

