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m._________d. Nr.______

⃝

Papildomos informacijos teikimas, kai teikiama informacija apie tas koncesijos
dalis, kurių koncesijos suteikimo procedūros pasibaigė skirtingu laiku ir kt.
I. BENDRA INFORMACIJA APIE KONCESIJĄ
1. KONCESIJOS NUMERIS
2. KONCESIJOS PAVADINIMAS
3. KONCESIJOS VERTĖ
Tarptautinės vertės koncesija

Supaprastintos vertės koncesija

4. AR KONCESIJA YRA SUSIJUSI SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA, FINANSUOJAMA
EUROPOS SĄJUNGOS AR KITŲ ŠALIŲ FONDŲ LĖŠOMIS?
TAIP

NE

Projekto identifikacijos duomenys
II. SUTEIKIANČIOJI INSTITUCIJA
Oficialus pavadinimas:
Adresas:
Miestas:
Asmuo ryšiams:
El. paštas:
Interneto adresas (-ai)
Pagrindinis adresas:
Kita informacija:

Juridinio asmens kodas:
Pašto kodas:
Telefonas:
Faksas:

Suteikiančiosios institucijos tipas pagal Koncesijų įstatymo 15 straipsnio 1 dalį

Šalis:

Nr.

Koncesijų įstatymo
straipsnis dalis punktas

1. KONCESIJOS SUTEIKIMO PROCEDŪROS ATLIKIMO
ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI SUTEIKIANČIAJAI INSTITUCIJAI
(jeigu taip, pateikiama kontaktinė informacija)
Oficialus pavadinimas:
Adresas:
Miestas:
Asmuo ryšiams:
El. paštas:
Interneto svetainės adresas:
Kita informacija:

TAIP

NE

Juridinio asmens kodas:
Pašto kodas:
Telefonas:
Faksas:

Šalis:

III. KONCESIJOS OBJEKTAS
1. KONCESIJOS OBJEKTO KODAS (-AI) PAGAL BVPŽ:
Pagrindinis koncesijos objektas pagal BVPŽ
Kodas
Pavadinimas

Papildomas (-i) koncesijos objektas (-ai) pagal BVPŽ (jei yra)
Kodas
Pavadinimas

2. KONCESIJOS SUTARTIES TIPAS
Paslaugos

Darbai

3. KONCESIJOS OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ EKONOMINĖS VEIKLOS VYKDYTOJAI BUVO
PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS (pildyti, jeigu koncesijos objektas buvo skirstomas į dalis)
Dalių kiekis:
Koncesijos
dalies numeris

Pavadinimas

Koncesijos objekto kodas pagal BVPŽ
Pagrindinis koncesijos
Papildomas koncesijos
objektas
objektas

IV. KONCESIJOS SUTEIKIMO BŪDAS
1. KONCESIJOS SUTEIKIMO BŪDO PAVADINIMAS
2. KONCESIJOS SUTEIKIMO BŪDO PASIRINKIMO PAGRINDIMAS
(nurodomas atitinkamas Koncesijų įstatymo straipsnis, straipsnio dalis ir
dalies punktas, kuriuo vadovaujantis pasirinktas koncesijų suteikimo būdas:
be konkurso, buvo suteikta koncesijos sutartis tiesiogiai ar buvo vykdomas konkurencinis
dialogas)

Koncesijų įstatymo
straipsnis dalis punktas

3. KONCESIJOS SUTEIKIMO NESKELBIANT APIE KONCESIJĄ
PAGRINDIMAS
(nurodomas atitinkamas Koncesijų įstatymo straipsnis, straipsnio dalis ir
dalies punktas, kuriuo vadovaujantis nebuvo paskelbta apie koncesiją)

Koncesijų įstatymo
straipsnis dalis punktas

4. ANKSTESNĖS KONCESIJOS, APIE KURIĄ JAU BUVO SKELBTA, NUMERIS (-IAI)

Koncesijos
numeris

V. KONCESIJOS DALYVIAI
1.

INFORMACIJA APIE KONCESIJOS DALYVIUS:

Dalyvio
kodas,
pavadinimas

Pateikė
paraišką
(jei
taikoma)

Pateikė
preliminarų
neįsipareigojamąjį pasiūlymą
(jei taikoma)
(konkurencinio
dialogo atveju
– pateikė
sprendinius)

Priežastys, jeigu
nepateikė
neįsipareigojamojo pasiūlymo
(konkurencinio
dialogo atveju –
nepateikė
sprendinių)

Pateikė
išsamų
įsipareigojamąjį
pasiūlymą

Priežastys, jeigu
nepateikė
išsamaus
įsipareigojamojo
pasiūlymo

Po vykdytų
derybų pateikė
galutinį
pasiūlymą (po
vykdyto
konkurencinio
dialogo
pateikė
galutinį
pasiūlymą)

□

□

□ savo
sprendimu
□ nepakviestas
suteikiančiosios
institucijos
□ kita

□

□ savo
sprendimu
□ nepakviestas
suteikiančiosios
institucijos
□ kita

□

Priežastys, jeigu
po vykdytų
derybų
nepateikė
galutinio
pasiūlymo
(po vykdyto
konkurencinio
dialogo
nepateikė
galutinio
pasiūlymo)
□ savo
sprendimu
□ nepakviestas
suteikiančiosios
institucijos
□ kita

2. INFORMACIJA APIE DALYVIŲ PAŠALINIMO PAGRINDUS
Ar dalyvis buvo pašalintas iš koncesijos
suteikimo procedūros dėl jo atitikties
suteikiančiosios institucijos nustatytiems
pašalinimo pagrindams?

TAIP

Pašalinto dalyvio
kodas, pavadinimas

Koncesijų įstatymo
straipsnis dalis punktas

3. KONCESIJŲ ĮSTATYMO 43 STRAIPSNIO 1 DALIES 1 PUNKTO REIKALAVIMO TAIKYMAS
(pildyti, jeigu priežastys nenurodytos koncesijos dokumentuose)
3.1.

3.2.

Ar buvo taikomas Koncesijų įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 1 punkte
įtvirtintas kvalifikacijos reikalavimas, kuriuo nustatyta reikalaujama metinė
dalyvio veiklos pajamų suma daugiau kaip du kartus didesnė už numatomą
koncesijos vertę (jeigu pažymima „TAIP“, pildomas 3.2 papunktis).
Priežastys, jeigu koncesijos dokumentuose reikalaujama metinė
dalyvio veiklos pajamų suma yra daugiau kaip du kartus didesnė už numatomą
koncesijos vertę, kaip nustatyta Koncesijų įstatymo 43 straipsnio 1 dalies
1 punkte.

TAIP

NE

4. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
Koncesijos dalies numeris

Dalyvio eilės numeris sąraše, sudarytame
pagal suteiktų vertinimų eiliškumą

Dalyvio kodas, pavadinimas

VI. SKUNDAI DĖL SUTEIKIANČIOSIOS INSTITUCIJOS VEIKSMŲ AR PRIIMTŲ SPRENDIMŲ
1. PRETENZIJOS
Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os) suteikiančiajai institucijai?

TAIP

NE

2. IEŠKINIAI TEISMUI
Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui?

TAIP

NE

VII. KONCESIJOS SUTEIKIMO PROCEDŪRŲ PABAIGA
1. PROCEDŪRŲ PABAIGA
Procedūros pabaiga

Koncesijos
dalies (-ių)
numeris (-iai)

Sprendimo
priėmimo
data

Sprendimą
nulėmusios
priežastys

Sudarius koncesijos sutartį
Atmetus visas paraiškas, pasiūlymus
Nutraukus koncesijos suteikimo procedūras
Per nustatytą terminą nepateikus nė vienos paraiškos ar
pasiūlymo
Pasibaigus pasiūlymų galiojimo terminui ir nesudarius
koncesijos sutarties dėl priežasčių, kurios priklausė nuo
ekonominės veiklos vykdytojų
Visiems dalyviams atšaukus pasiūlymus ar atsisakius sudaryti
koncesijos sutartį
2. PRIEŽASTYS, DĖL KURIŲ BUVO NUTRAUKTOS KONCESIJOS SUTEIKIMO PROCEDŪROS
(pildoma tais atvejais, kai koncesijos suteikimo procedūros buvo nutrauktos)
Priežastys
Įvykdžius Viešųjų pirkimų
Koncesijos dalies
Įvykdžius teismo sprendimą
tarnybos įpareigojimą nutraukti
numeris
nutraukti koncesijos suteikimo
Kita
koncesijos suteikimo
procedūras
procedūras
3. INFORMACIJA APIE KONCESIJOS SUTARTĮ
Koncesininko kodas, pavadinimas
Koncesijos sutartis
(jeigu koncesijos sutartis sudaroma
su ekonominės veiklos vykdytojų
grupe, informacija pateikiama apie
kiekvieną grupės narį)

(jeigu koncesijos objektas buvo
skaidytas į dalis, įrašomas koncesijos
sutarties eilės numeris bei koncesijos
dalies, dėl kurios buvo sudaryta
sutartis, numeris)
Sutarties Eil. Nr.
Koncesijos dalies
numeris

Koncesijos
sutarties
sudarymo
data

Koncesijos
sutarties
trukmė

Koncesijos
bendra
vertė

(mėnesiais)

(su PVM,
EUR)

VIII. KITA INFORMACIJA
1. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Vardas, pavardė
Telefono numeris
Elektroninio pašto adresas
2. PAPILDOMA INFORMACIJA
3. ATASKAITĄ PASIRAŠANTIS ASMUO
(Vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų
pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

