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KVIETIMAS DALYVAUTI 2020-2021-2022 METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR
METINIO PRANEŠIMO AUDITO PASLAUGŲ PIRKIME
AB Lietuvos radijo ir televizijos centras (toliau –Telecentras) kviečia pateikti pasiūlymą 2020-20212021 metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo audito paslaugų pirkime. Prašome Jūsų
pateikti pasiūlymą, atsižvelgiant į žemiau pateiktus pirkimo sąlygose nurodytus reikalavimus. Tiekėjas gali
papildomai pateikti komentarus ir alternatyvas, kurie Tiekėjo manymu gali būti reikalingi įvertinant pateiktą
pasiūlymą.
Šio pirkimo metu pateikta informacija yra konfidenciali pagal Lietuvos Respublikoje taikomus
įstatymus, normatyvus ir praktiką. Teikėjas pateikia visą pirkimo dokumentuose reikalaujamą informaciją ir
atsako už pateiktos informacijos teisingumą. Teikėjų pateikta informacija neskelbiama trečioms šalims.
Telecentras turi teisę priimti dalį ar visą pirkimui pateiktą pasiūlymą ir neprivalo tiekėjams pateikti
paaiškinimus dėl bet kokio priimto sprendimo motyvų.
Pirkimo objektas – 2020-2021-2022 metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo audito
paslaugos.
Sutarties terminas – nuo 2020 metų iki 2023 m.
AKCINĖS BENDROVĖS
LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS CENTRO
METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR METINIO PRANEŠIMO AUDITO
PASLAUGŲ PIRKIMO
SKELBIAMŲ DERYBŲ IR APKLAUSOS SĄLYGOS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Akcinė bendrovė Lietuvos radijo ir televizijos centras (toliau – Bendrovė) vykdo skelbiamas derybas
(toliau – konkursas) 2020 - 2022 metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo audito
paslaugas (toliau – paslauga) pirkti.
2. Pirkimas vykdomas vadovaujantis AB Lietuvos radijo ir televizijos centro prekių, paslaugų ir darbų
pirkimų taisyklėmis, patvirtintomis valdybos 2018 m. vasario 23 d. nutarimu Nr.3-14, ir šiomis
skelbiamų derybų sąlygomis. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo,
skaidrumo principų ir konfidencialumo reikalavimų. Pirkimui nėra taikomas Viešųjų pirkimų įstatymas.
3. Bendrovės įgalioti asmenys palaikyti tiesioginį ryšį su paslaugos teikėjais ir gauti iš jų pranešimus,
dokumentus, susijusius su pirkimo procedūromis, yra Telecentro Pirkimų ir logistikos skyriaus
vadovė (toliau - Komisija) Laura Šimkonytė, tel.: 8 693 94 322, el. paštas: l.simkonyte@telecentras.lt
PIRKIMO OBJEKTAS
4. Bendrovė parenka audito įmonę 2020, 2021 ir 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinio ir bendrovės
metinio pranešimo audito paslaugoms atlikti, įvertinant:
4.1. ar Bendrovės finansinės ataskaitos visais reikšmingais atvejais teisingai parodo audituojamos
įmonės finansinę būklę, veiklos rezultatus ir pinigų srautus pagal teisės aktus,
reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą pagal TFAS;
4.2. ar metiniame pranešime pateikti finansiniai duomenys atitinka metinių finansinių ataskaitų
duomenis pagal TFAS.
5. Pageidautinas tarpinio audito atlikimo etapas.
6. Auditas atliekamas 2020 m., 2021 m., 2022 m. už kiekvienus metus pateikiant audito ataskaitą ir
auditoriaus išvadą. Audito ataskaitos ir auditoriaus išvados turi būti pateiktos atitinkamai iki 2021 m.
kovo 12 d., 2022 m. kovo 11 d. ir 2023 m. kovo 10 d. lietuvių kalba.
7. Paslaugų teikėjas privalo įsipareigoti audito atlikimo laikotarpiu teikti bendrovei nemokamas
konsultacijas buhalterinės apskaitos ir mokesčių klausimais.

Akcinė bendrovė Lietuvos radijo ir televizijos centras
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Tel. (8 5) 20 40 300
Faks. (8 5) 20 40 325
El. p. info@telecentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

PASLAUGOS TEIKĖJO KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI
8. Paslaugos teikėjas, pageidaujantis dalyvauti pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos
reikalavimus:
8.1. turi būti įstatymų nustatyta tvarka įsteigta ir į Lietuvos Respublikos audito įmonių sąrašą įrašyta
įmonė;
8.2. nėra likviduojamas arba laikinai sustabdęs savo veiklą, jis nėra bankrutavęs, jam neiškelta
bankroto byla arba vykdomos neteisminės bankroto procedūros;
8.3. paslaugos teikėjas yra apsidraudęs 500 000 Eur veiklos civilinės atsakomybės draudimu;
8.4. paslaugos teikėjas negali turėti neišnykusio arba nepanaikinto teistumo už dalyvavimą
nusikalstamoje organizacijoje (korupcija, sukčiavimas, pinigų plovimas). Asmenys, kurie atliks
auditą, nėra padarę rimto profesinio pažeidimo, už kurį fiziniam asmeniui yra paskirta
administracinė nuobauda;
8.5. įmonė turi turėti kasmetinį grynąjį pelną per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo
paslaugų teikėjo įregistravimo dienos, jeigu teikėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius
metus;
8.6. įmonė turi būti moki;
8.7. konkurso paskelbimo dieną paslaugų teikėjo įmonėje pagal darbo sutartį turi dirbti ne mažiau
kaip 2 (du) atestuoti auditoriai;
8.8. audito atlikimui auditorius turi turėti ne mažiau kaip 5 metų atestuoto auditoriaus darbo patirtį,
audituojant įmones pagal TFAS bei aukštąjį universitetinį išsilavinimą. Už audito atlikimą
atsakingi auditorių padėjėjai, atitinkamai turi turėti ne mažesnį kaip 3 metų auditorių padėjėjų
darbo patirtį;
8.9. turėti patirtį audito atlikimo viešo intereso įmonėje būtų privalumas;
8.10. paslaugos teikėjas per paskutinius 3 finansinius metus arba per laiką nuo paslaugos teikėjo
įregistravimo dienos turi būti atlikęs TFAS auditą ne mažiau kaip 3 skirtingose įmonėse, kurių
metinė apyvarta ne mažesnė už 15 mln. Eur, o turtas fin. metų pabaigoje ne mažesnis nei 10
mln. Eur.
9. Paslaugos teikėjas privalo pateikti šiuos įstatymų nustatyta tvarka patvirtintus dokumentus:
9.1. įmonės ir/ar auditoriaus (atliksiančių auditą ir rengsiančių ataskaitas) licencijų, leidimų ir/ar kitų
dokumentų, patvirtinančių teisę verstis tokia veikla patvirtintas kopijas ir pažymėjimo, kad
paslaugos teikėjas įrašytas į auditorių ir audito įmonių sąrašą, kopiją (pateikti kartu su
pasiūlymu);
9.2. Lietuvos auditorių rūmų išduotos pažymos, patvirtinančios, kad asmenims, kurie atliks auditą,
nėra taikytos drausminės nuobaudos, kopiją (pateikti paskelbus konkurso nugalėtoju, bet ne
vėliau kaip iki pasirašant sutartį);
9.3. Veiklos civilinės atsakomybės draudimo poliso, ne mažesnei kaip 500 000 Eur metinei sumai,
kopiją (pateikti paskelbus konkurso nugalėtoju, bet ne vėliau kaip iki pasirašant sutartį);
9.4. paslaugos tiekėjo atitinkamų metų pelno (nuostolio) ataskaitų kopijas (pateikti kartu su
pasiūlymu);
9.5. auditorių, atsakingų už audito atlikimą, sąrašą bei darbo patirtį ir išsilavinimą patvirtinančius
dokumentus (pateikti kartu su pasiūlymu);
9.6. pateikti viešojo intereso įmonės pavadinimą, kurioje auditas buvo atliktas per paskutinius 3
metus (pateikti kartu su pasiūlymu);
9.7. per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo paslaugos teikėjo įregistravimo dienos (jei
paslaugos teikėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) įvykdytų audito paslaugų įmonių sąrašą (ne
mažiau kaip 3 skirtingose įmonėse, kurių metinė apyvarta ne mažesnė už 15 mln. Eur, o turtas ne
mažesnis 10 mln. Eur) su pastaba kaip auditas buvo atliktas - pagal TFAS nuostatas, bei pateikti
tai patvirtinančius dokumentus (pateikti kartu su pasiūlymu);
9.8. patvirtinimą apie interesų konflikto nebuvimą (patvirtinti).
10. Ne Lietuvos Respublikoje registruoti auditoriai konkurso dokumentų 8.1 – 8.6 punktuose nurodytus
kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus privalo legalizuoti vadovaujantis Lietuvos Respublikos užsienio
reikalų ministerijos 1997 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 39 patvirtinta tvarka (Žin., 1997, Nr. 78-2001).

PASIŪLYMO RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS
11. Pasiūlymas, pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto asmens, turi būti pateiktas el. paštu
pirkimai@telecentras.lt nurodant paslaugos tiekėjo adresą ir pareigas, vardus, pavardes, telefonų
numerius darbuotojų, kurie įgalioti palaikyti ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimų procedūromis
susijusius pranešimus.
12. Paslaugos teikėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba.
13. Paslaugos kaina pateikiama eurais. Į paslaugos kainą įeina visi mokesčiai ir išlaidos, susijusios su audito
paslaugos atlikimu be PVM.
14. Pasiūlymą pateikti iki 2020 m. gegužės 27 d. 10 val. 00 min. el. paštu pirkimai@telecentras.lt .
15. Pasiūlyme turi būti nurodytas jo galiojimo terminas. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 90 dienų nuo
pasiūlymų pateikimo termino dienos.
16. Paslaugos teikėjas konkurso pasiūlymą privalo pateikti pagal šių pirkimo dokumentų 1 priede pateiktą
formą.
PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS
17. Konkursui pateiktus pasiūlymus nagrinėja ir vertina Pirkimų komisija. Pasiūlymai nagrinėjami ir
vertinami konfidencialiai, nedalyvaujant paraiškas ir/ar pasiūlymus pateikusių teikėjų atstovams.
18. Komisija nagrinėja:
18.1. ar paslaugos teikėjas savo pasiūlyme pateikė tikslius ir išsamius duomenis apie savo
kvalifikaciją;
18.2. ar paslaugos teikėjas atitinka minimalius kvalifikacinius reikalavimus;
18.3. ar pasiūlymas atitinka konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus; ar nebuvo pasiūlyta per
didelė, Bendrovei nepriimtina kaina;
18.4. ar nebuvo pasiūlyta labai maža kaina ir teikėjas Komisijos prašymu nepateikė raštiško kainos
sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė labai mažos kainos.
19. Iškilus klausimams, dėl pasiūlymų turinio, ir Komisijai paprašius, paslaugos teikėjai privalo pateikti
papildomus
paaiškinimus
nekeisdamas
pasiūlymo.
Paaiškinimai
siunčiami
el.
paštu
pirkimai@telecentras.lt . Esant reikalui, paslaugos teikėjų atstovai gali būti kviečiami, pranešant visiems
paslaugos teikėjams, į kokius klausimus turės atsakyti jų atstovai.
20. Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma labai maža kaina, Komisija pareikalauja iš teikėjo raštiško kainos
sudėtinių dalių pagrindimo. Jei teikėjas kainos nepagrindžia, jo pasiūlymas atmetamas.
PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS
21. Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:
21.1.
paslaugos teikėjas neatitiko minimalių kvalifikacinių reikalavimų;
21.2.
paslaugos teikėjas savo pasiūlyme pateikė neteisingus duomenis;
21.3.
paslaugos teikėjas savo pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo
kvalifikaciją ir, Bendrovei prašant, nepatikslino jų;
21.4.
pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų;
21.5.
buvo pasiūlytos per didelės, Bendrovei nepriimtinos kainos;
21.6.
buvo pasiūlytos labai mažos kainos ir paslaugos tiekėjas, Komisijos prašymu, nepateikė
raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė labai mažos kainos;
21.7. Negaunamas atitinkamų Bendrovės organų patvirtinimas.
PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
22. Bendrovės neatmesti pasiūlymai bus vertinami pagal kainą, pasiūlytą audito paslaugos atlikimo už 2020 2022 metus, ir kitus kvalifikacinius reikalavimus.
KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS
23. Bendrovė atsako į kiekvieną paslaugos teikėjo rašytinį prašymą paaiškinti konkurso sąlygas, jeigu
prašymas gautas ne vėliau kaip likus 5 darbo dienoms iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
24. Bendrovė į gautą prašymą paaiškinti konkurso sąlygas atsako ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo
gavimo dienos. Bendrovė, atsakydama paslaugos teikėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems
paslaugos teikėjams, kuriems ji pateikė konkurso sąlygas, bet nenurodo, iš ko gavo prašymą duoti
paaiškinimą.
25. Nesibaigus pirkimo pasiūlymų pateikimo terminui, Bendrovė savo iniciatyva turi teisę paaiškinti
(patikslinti) konkurso sąlygas. Tokie paaiškinimai (patikslinimai) visiems paslaugos teikėjams, kuriems
yra pateikusi konkurso sąlygas, išsiunčiami ne vėliau kaip likus 7 kalendorinėms dienoms iki pasiūlymų
pateikimo termino pabaigos.

26. Jei Bendrovė konkurso sąlygas paaiškina (patikslina) ir negali konkurso sąlygų paaiškinimų
(patikslinimų) ar susitikimo protokolų (jeigu susitikimai įvyks) pateikti taip, kad visi kandidatai juos
gautų ne vėliau kaip likus 7 kalendorinėms dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, perkelia
pasiūlymų pateikimo terminą laikui, per kurį paslaugos teikėjai, rengdami pirkimo pasiūlymus, galėtų
atsižvelgti į šiuos paaiškinimus (patikslinimus) ar susitikimų protokolus. Pranešimai apie pasiūlymų
pateikimo termino nukėlimą išsiunčiami visiems paslaugos teikėjams, kuriems buvo pateiktos konkurso
sąlygos.
SPRENDIMAS APIE KONKURSĄ LAIMĖJUSĮ PASIŪLYMĄ
27. Bendrovė priima sprendimą apie laimėjusį pasiūlymą tik tada, kai gaunamas Bendrovės visuotinio
akcininko susirinkimo patvirtinimas. Priėmus sprendimą apie laimėjusį pasiūlymą, išnagrinėjamos
pasiūlymus pateikusių teikėjų pretenzijos ir skundai, jeigu jų gauta, bet ne anksčiau kaip po 3
kalendorinių dienų nuo pranešimo išsiuntimo paslaugos teikėjams dienos.
28. Bendrovė, gavusi Bendrovės visuotinio akcininko susirinkimo patvirtinimą, pirkimo sutartį siūlo sudaryti
tam paslaugos teikėjui, kurio pasiūlymas paskelbiamas laimėjusiu šį konkursą. Pranešime konkursą
laimėjusiam paslaugos teikėjui Bendrovė nurodo laiką, iki kada reikia atvykti sudaryti pirkimo sutartį.
29. Jeigu paslaugos teikėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu atsisako ją sudaryti arba iki
nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį.
Tuo atveju Bendrovė turi teisę siūlyti sudaryti pirkimo sutartį paslaugos teikėjui.
PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS
30. Pirkimo-pardavimo sutarties projektas pateiktas šių dokumentų 2 priede.
KITA INFORMACIJA
31. Bendrovė praėjusių finansinių metų pagrindiniai ekonominiai –finansiniai duomenys patalpinti
http://www.telecentras.lt/apie-mus/veiklos-ataskaitos/
32. Bendrovės padaliniai išdėstyti visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.
Visos išlaidos, susijusias su pasiūlymo ruošimu dengiamos tiekėjo.
Pasiūlymas, pagal pridedamą pasiūlymo pateikimo formą (1 priedas), bei dokumentai patvirtinantys
paslaugos teikėjo kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, pasirašyti teikėjo vadovo arba jo įgalioto asmens
(rašytinis įgaliojimas pateikiamas kartu su pasiūlymu), turi būti atsiųsti el. paštu: pirkimai@telecentras.lt iki
2020 m. gegužės mėn. 27 d. 10:00 val.
Kart Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi užpildyti Duomenų tvarkytojo atitikties klausimyną (priedas Nr.3) ir
patvirtinti Duomenų tvarkymo sutarties sąlygas (priedas Nr.4).
Prašome patvirtinti, kad gavote šį kvietimą ir ketinate pateikti pasiūlymą iki nustatyto termino.
Patvirtinimo el. laišką atsiųskite el. paštu pirkimai@telecentras.lt.
Prie šio kvietimo pridedami priedai:
• Paslaugos teikėjo pasiūlymo pateikimo forma, 1 priedas (užpildyti ir pateikti iki nurodyto termino)
• Metinių finansinių ataskaitų ir metinio pranešimo audito atlikimo sutarties projektas, 2 priedas
(bus pasirašomas su šio pirkimo nugalėtoju, tiekėjas gali teikti ir savo sutarties projektą pasirašymui )
• Duomenų tvarkytojo atitikties klausimynas, 3 priedas (užpildyti ir pateikti kartu su pasiūlymu)
• Duomenų tvarkymo sutarties projektas, 4 priedas (bus pasirašomas su šio pirkimo nugalėtoju)
• Įsipareigojimas dėl informacijos neatskleidimo bei jos saugojimo, 5 priedas (bus pasirašomas su šio
pirkimo nugalėtoju)

Pirkimų komisijos pirmininkė

Laura Šimkonytė

