Sk-2 tipinė forma patvirtinta
Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus
2017 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. 1S-92
_______________________________
(Sk-2 tipinė forma)
(perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto pavadinimas)
(įstaigos duomenys)

Viešųjų pirkimų tarnybai

SKELBIMAS APIE PROJEKTO KONKURSĄ, KAI VYKDOMAS SUPAPRASTINTAS
PIRKIMAS
20 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)
I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas
I.1) Pavadinimas ir adresai1 (nurodykite visas už pirkimo procedūrą atsakingas perkančiąsias
organizacijas / perkančiuosius subjektus)
Oficialus pavadinimas:
Adresas:
Miestas:
Asmuo ryšiams:
El. paštas:
Interneto adresas (-ai)
Pagrindinis adresas:
Pirkėjo profilio adresas:

Juridinio asmens kodas2 :
Pašto kodas:

Šalis:

Telefonas:
Faksas:

I.2) Bendras pirkimas
Sutartis apima bendrą pirkimą
Bendro pirkimo, apimančio skirtingas šalis, atveju – taikoma nacionalinė teisė.
Sutartį skiria centrinė perkančioji organizacija
I.3) Komunikavimas
⃝
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama
prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:

2

⃝

⃝
⃝

Prieiga prie pirkimo dokumentų yra ribojama.
Daugiau informacijos galima rasti čia:
Daugiau informacijos galima gauti:
pirmiau nurodytu adresu
kitu adresu (pateikite kitą adresą):
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami:
elektroniniu būdu per:

⃝

pirmiau nurodytu adresu

⃝

šiuo adresu (pateikite kitą adresą):
Elektroninei komunikacijai reikalingos priemonės ir prietaisai, kurie nėra plačiai
prieinami. Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie šių
priemonių ir prietaisų suteikiama:

I.4) Perkančiosios organizacijos tipas (kai skelbimą paskelbia perkančioji organizacija)
Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius
ar vietos padalinius
Nacionalinė agentūra ar tarnyba

⃝
⃝

Regiono ar vietos valdžios institucija

⃝

Regiono ar vietos agentūra ar tarnyba

⃝

Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga

⃝

Europos institucija arba agentūra ar tarptautinė organizacija

⃝

Kita veikla (nurodykite konkrečiai):

⃝

I.5) Pagrindinė veikla (kai skelbimą paskelbia perkančioji organizacija)
Bendros viešosios paslaugos

⃝

Gynyba

⃝
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Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga

⃝

Aplinka

⃝

Ekonomikos ir finansų reikalai

⃝

Sveikata

⃝

Būstas ir komunaliniai patogumai

⃝

Socialinė apsauga

⃝

Laisvalaikis, kultūra ir religija

⃝

Švietimas

⃝

Kita veikla (nurodykite konkrečiai)

⃝

I.6) Pagrindinė veikla (kai skelbimą paskelbia perkantysis subjektas)
Dujų ir šilumos gamyba, transportavimas
ir skirstymas
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
Uostų veikla

⃝

⃝

⃝

⃝
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Oro uostų veikla

⃝

Kita veikla (nurodykite konkrečiai)

⃝

II dalis: Objektas
II.1) Pirkimo apimtis
II.1.1) Pavadinimas:

II.1.2) Pagrindinis
BVPŽ kodas:
II.2) Aprašymas
II.2.2) Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)2
Pagrindinis BVPŽ kodas:1

Papildomas (-i) BVPŽ
kodas1 , 2 :

Papildomas (-i) BVPŽ
kodas (-i)1, 2

II.2.4) Pirkimo aprašymas:
II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus:
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama
Europos Sąjungos lėšomis

⃝

Taip

⃝

Projekto identifikaciniai duomenys:
III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija
III.1) Dalyvavimo sąlygos
III.1.10)Dalyvių atrankos kriterijai:2 (kai konkursas yra ribotas)
III.2) Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.1) Informacija apie tam tikrą profesiją
Dalyvauti gali tik tam tikros profesijos asmenys
Nurodykite profesiją:
IV. dalis: Procedūra
IV.1) Aprašymas
IV.1.2) Konkurso tipas
⃝ Atviras konkursas
⃝ Ribotas konkursas

Svarstomų dalyvių skaičius:
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arba
Mažiausias skaičius:
/ Didžiausias skaičius:
IV.1.7) Jau atrinktų dalyvių pavadinimai (vardai ir pavardės):1 (kai konkursas yra ribotas)
IV.1.9) Projektų vertinimo kriterijai:
IV.2) Administracinė informacija
IV.2.2) Projektų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data:
Vietos laikas (valanda ir minutės):

:

IV.2.3) Kvietimų dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams
data:2 (kai projekto konkursas yra ribotas):
Data:
Vietos laikas (valanda ir minutės):
:
IV.2.4. Kalba, kuriomis gali būti parengti projektai ar prašymai dalyvauti:1
IV.3) Apdovanojimai ir vertinimo komisija
IV.3.1) Informacija apie prizą (-us)
Bus skiriamas (-i) prizas (-ai)

⃝ Taip

⃝ Ne

IV.3.3) Paskesnės sutartys
Pasibaigus konkursui bus sudaryta paslaugų pirkimo sutartis
su konkurso laimėtoju ar vienu iš laimėtojų

⃝ Taip

⃝ Ne

IV.3.4.) Vertinimo komisijos sprendimas
Vertinimo komisijos sprendimas yra privalomas perkančiajai
organizacijai ar perkančiajam subjektui

⃝ Taip

⃝ Ne

Skiriamo (-ų) prizo (-ų) skaičius ir vertė:2
IV.3.2) Išsami informacija apie mokėjimus visiems dalyviams:2

IV.3.5) Atrinktų vertinimo komisijos narių vardai ir pavardės:1, 2

VI dalis: Papildoma informacija
VI.3. Papildoma informacija:2
VI.4) Peržiūros procedūros
VI.4.1) Peržiūros institucija
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Oficialus pavadinimas:
Adresas:
Miestas:
El. paštas:
Interneto adresas:

Pašto kodas:

Šalis:

Telefonas:
Faksas:

VI. 4.2) Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga 2
Oficialus pavadinimas:
Adresas:
Miestas:
Pašto kodas:
Šalis:
El. paštas:
Telefonas:
Interneto adresas:
Faksas:
VI.4.3) Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):
VI.4.4) Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą 2
Oficialus pavadinimas:
Adresas:
Miestas:
Pašto kodas:
Šalis:
El. paštas:
Telefonas:
Interneto adresas:
Faksas:
VI.5) Šio skelbimo išsiuntimo data:

Perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto pareiga užtikrinti atitiktį galiojantiems
įstatymams ir kitiems teisės aktams.
(Vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų
pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

_________________
1
2

kartokite tiek kartų, kiek reikia
jei taikoma
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