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Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus
2017 m.
d. įsakymu Nr. 1S_______________________________
(herbas arba prekių ženklas)

__________________________________________________________________________
(pavadinimas)

__________________________________________________________________________
(įstaigos duomenys)

Viešųjų pirkimų tarnybai
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m.__________ d. Nr.______

Pirkimas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu
(toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas)
Pirkimas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų
vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų,
Įstatymu (toliau – Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymas)
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje,
įstatymu
Šio skelbimo tikslas – užtikrinti savanorišką išankstinį skaidrumą, kaip nurodyta Lietuvos
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 102 straipsnio 2 dalyje ar Lietuvos Respublikos pirkimų,
atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų,
įstatymo 110 straipsnio 3 dalyje, ar Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir
saugumo srityje, įstatymo 43 straipsnio 7 dalyje.
1. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA / PERKANTYSIS SUBJEKTAS
1.1. Perkančiosios organizacijos / perkančiojo subjekto (toliau kartu – pirkimo vykdytojas)
pavadinimas, adresas (nurodykite visus už pirkimo procedūrą atsakingus pirkimo vykdytojus,
kartokite tiek kartų, kiek reikia)
Oficialus pavadinimas:
Juridinio asmens kodas:
Pirkimo vykdytojo padalinys – skyrius, departamentas ar kt. (jei reikia):
Adresas:
Šalis:
Asmuo ryšiams:
Telefonas:
El. paštas:
Faksas:
Pagrindinis interneto svetainės adresas:
Pirkėjo profilio adresas:
1.2. Pirkimo vykdytojo tipas ir pagrindinė veiklos sritis ar sritys
1.2.1. Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 25 d. 1, 2 ar 3 p. nurodytos perkančiosios organizacijos
tipas ir pagrindinė veiklos sritis ar sritys
Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės
Bendros viešosios paslaugos
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valdžios institucija, įskaitant jų regioninius
ar vietos padalinius
Nacionalinė agentūra ar tarnyba

Gynyba

Regiono ar vietos valdžios institucija

Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga

Regiono ar vietos agentūra ar tarnyba

Aplinka

Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga

Ekonomikos ir finansų reikalai

Europos institucija arba agentūra ar
tarptautinė organizacija

Sveikata

Kitas tipas (nurodykite konkrečiai):

Būstas ir komunaliniai patogumai
Socialinė apsauga
Laisvalaikis, kultūra ir religija
Švietimas
Kita veikla (nurodykite konkrečiai):

1.2.2. Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 4 str. 1 d. nurodyto perkančiojo subjekto,
veikiančio vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srityje, tipas ir
pagrindinė veiklos sritis ar sritys
Perkantysis subjektas, veikiantis
Dujų ir šilumos gamyba, transportavimas ir
vandentvarkos, energetikos, transporto ar
skirstymas
pašto paslaugų srityje
Elektros energija
Dujų ir naftos gavyba
Akmens anglių ir kito kietojo kuro žvalgyba
ir gavyba
Vanduo
Pašto paslaugos
Geležinkelio paslaugos
Miesto geležinkelio, tramvajų, troleibusų ar
autobusų transporto paslaugos
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Uostų veikla
Oro uostų veikla
Kita veikla (nurodykite konkrečiai)

2. PIRKIMO OBJEKTAS
2.1. Pirkimo apimtis
2.1.1. Pirkimo pavadinimas:
2.1.2. Pagrindinis BVPŽ kodas:

2.1.3. Sutarties tipas

Papildomas (-i)
BVPŽ kodas (-i)
(jei taikoma,
kartokite tiek
kartų, kiek reikia):
Prekės

Darbai

Paslaugos

2.1.4. Informacija apie pirkimo dalis (jei taikoma)
Pirkimo objektas suskaidytas į dalis
Taip

Ne

2.1.5. Numatoma bendra pirkimo vertė
Vertė be PVM:
(nurodoma bendra pirkimo vertė. Informacija apie konkrečias sutartis pateikta 4 punkte)
Arba
Mažiausios kainos
Didžiausios kainos
į kurį atsižvelgta
pasiūlymas
pasiūlymas
Valiuta:
(preliminariųjų sutarčių atveju: numatyta
preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpį)

maksimali

bendra

sutarčių

vertė per visą

2.2. Aprašymas (kartokite tiek kartų, kiek reikia)
2.2.1. Pavadinimas (jei taikoma):

Pirkimo dalies Nr. (jei taikoma):

2.2.2. Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai) (jei taikoma)
Papildomas (-i) BVPŽ
Pagrindinis BVPŽ kodas:
(kartokite tiek kartų, kiek
kodas (-i) (jei taikoma,
reikia)
kartokite tiek kartų, kiek
reikia):
2.2.3. Darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta:
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2.2.4. Pirkimo aprašymas:
(informacija apie darbus, prekes ar paslaugas ir jų apimtis arba poreikių ir reikalavimų
nustatymas)

2.2.5. Pasiūlymų vertinimo kriterijai (neprivaloma pildyti)
Toliau pateikti kriterijai:
Kokybės kriterijus
Pavadinimas
Lyginamasis svoris
_____________ _____________
(jeigu taikoma, kartokite tiek kartų, kiek reikia, nurodant
kiekvieno kokybės kriterijaus pavadinimą ir jam suteiktą
lyginamąjį svorį, o tais atvejais, kai jie nenustatomi kriterijai
nurodomi mažėjančia svarbos tvarka)
Sąnaudos

Pavadinimas
Lyginamasis svoris
_____________ _____________
(jeigu taikoma, nurodomas pavadinimas ir lyginamasis svoris, o
tais atvejais, kai lyginamieji svoriai nenustatomi, kriterijai
nurodomi mažėjančia svarbos tvarka)
Kaina

Lyginamasis svoris
_____________
(nurodomi lyginamieji svoriai, o tais atvejais, kai jie
nenustatomi, tai nurodomi mažėjančia svarbos tvarka; jeigu
kaina yra vienintelis pasiūlymų vertinimo kriterijus, tai
lyginamieji svoriai nenaudojami)
Kaina nėra vienintelis pasiūlymų vertinimo kriterijus, visi kriterijai
nurodyti tik pirkimo dokumentuose
2.2.6. Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės

Taip

Ne

Aprašymas:

2.2.7. Informacija apie Europos Sąjungos fondus:
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama
Europos Sąjungos ar kitų šalių fondų lėšomis
2.2.7.1. Finansuojama Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis

Taip

Ne
Taip

Jeigu taip, nurodykite susijusį projektą
iš vykdomų projektų ir pateiktų paraiškų
sąrašo
2.2.7.2. Finansuojama Europos Sąjungos kitų fondų ar kitų šalių fondų
lėšomis
Projekto kodas

Taip

Projekto pavadinimas
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Pastabos
2.2.7.3. Gali būti finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų

Taip

2.2.7.4. Projekto paraiška dar nepateikta

Taip

Jeigu taip, nurodykite tą projektą (-us)
ir (arba) programą (-as)
Europos Sąjungos struktūrinių fondų
lėšomis finansuojamas projektas (-ai)
ir (arba) programa (-os)
2.2.8. Papildoma informacija:
3. PIRKIMO PROCEDŪRA
3.1. Aprašymas
3.1.1. Sprendimas pirkti prekes, paslaugas ar darbus nepaskelbus yra priimtas
vadovaujantis įstatymo nuostatomis:
(įrašyti atitinkamą įstatymo straipsnį, dalį, punktą)
Informacija apie ankstesnį pirkimą – pirkimo, apie kurį jau buvo skelbta, numeris
(įrašyti numerį)
3.1.2. Informacija apie preliminariąją sutartį
Pirkimas susijęs su preliminariosios sutarties sudarymu
4. SUTARTIES SUDARYMAS
Sutarties Nr.:

Pirkimo dalies Nr. (jei taikoma):

Pavadinimas:

4.1. Sutarties sudarymas
4.1.1. Sutarties sudarymo data:
4.1.2. Informacija apie pasiūlymus
Sutartis bus sudaryta su tiekėjų grupe

Taip

Ne

4.1.3. Tiekėjo pavadinimas ir adresas (pildykite tiek kartų, kiek reikia)
Oficialus pavadinimas:
Adresas:
Miestas:
El. paštas:
Interneto svetainės adresas:

Juridinio asmens kodas (jei taikoma):
Pašto kodas:

Šalis:
Telefonas:
Faksas:
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Būsimas tiekėjas yra smulkiojo ir vidutinio verslo
subjektas (suprantamas kaip apibrėžta Lietuvos
Respublikos smulkaus ir vidutinio verslo plėtros
įstatyme)

Taip

Ne

4.1.4. Informacija apie sutarties / pirkimo dalies vertę (be PVM)
Bendra sutarties vertė / pirkimo dalies vertė:
Arba
Mažiausios kainos
Didžiausios kainos
pasiūlymas
pasiūlymas

į kurį atsižvelgta

Valiuta:
(preliminariųjų sutarčių atveju: maksimali bendra sutarčių vertė per visą preliminariosios sutarties
konkrečios dalies galiojimo laikotarpį)
5. PAPILDOMA INFORMACIJA
5.1. Papildoma informacija (jei taikoma):
5.2. Šio skelbimo išsiuntimo data:

Užtikrinti skelbimo atitiktį galiojantiems įstatymams ir kitiems teisės aktams yra pirkimo vykdytojo
pareiga.

(pirkimo vykdytojo vadovo arba jo įgalioto
asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

_________________
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