Sk-3 tipinė forma patvirtinta
Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus
2017 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. 1S-92
(Sk-3 tipinė forma)
(perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto pavadinimas)
(įstaigos duomenys)
Viešųjų pirkimų tarnybai

IŠANKSTINIS INFORMACINIS / REGULIARUS ORIENTACINIS SKELBIMAS
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)

⃝

Šis skelbimas yra tik dėl išankstinės informacijos / šis skelbimas
yra tik reguliarus orientacinis skelbimas
Šiuo skelbimu yra siekiama sutrumpinti pasiūlymų priėmimo laikotarpį

⃝

Šiuo skelbimu yra kviečiama dalyvauti konkurse

⃝

⃝

Suinteresuotieji veiklos vykdytojai privalo pranešti perkančiajai organizacijai / perkančiajam
subjektui, kad sutartis (-ys) juos domina. Sutartis (-ys) bus paskirta (-os) nebeskelbiant kvietimo
dalyvauti konkurse
I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas
I.1) Pavadinimas ir adresai1
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
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I.3) Komunikavimas
⃝
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama
prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:12
⃝

Prieiga prie pirkimo dokumentų yra ribojama.
Daugiau informacijos galima rasti čia:12

Daugiau informacijos galima gauti:
⃝ pirmiau nurodytu adresu
⃝

kitu adresu (pateikite kitą adresą):

Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami:5,
elektroniniu būdu per:
⃝

pirmiau nurodytu adresu

⃝

šiuo adresu (pateikite kitą adresą):

19

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)
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Bendros viešosios paslaugos

⃝

Gynyba

⃝

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 3
II.1) Pirkimo apimtis
II.1.1) Pavadinimas:
II.1.2) Pagrindinis BVPŽ
kodas:

Papildomas (-i) BVPŽ
kodas1 , 2:
⃝

II.1.3) Sutarties tipas

⃝

Darbai

Prekės

⃝

Paslaugos

II.1.4) Trumpas aprašymas:
II.1.5) Numatoma bendra vertė 2 :
Vertė be PVM:
Valiuta:
(preliminariųjų sutarčių ar dinaminių pirkimo sistemų: numatyta bendra sutarčių vertė per visą
preliminariosios sutarties galiojimo ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo laikotarpį)
II.1.6) Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis

⃝ Taip

⃝ Ne

Pasiūlymai gali būti teikiami dėl12
⃝

Visų pirkimo dalių

⃝

Maksimalaus pirkimo
dalių skaičiaus:
Maksimalus vienam konkurso dalyviui skirtinų pirkimo dalių skaičius

⃝

Vienos pirkimo dalies

Perkančioji organizacija / perkantysis subjektas turi teisę paskirti sutartis,
apimančias šias pirkimo dalis ar pirkimo dalių grupes:
II.2) Aprašymas 1
II.2.1) Pavadinimas 2:

Pirkimo dalies Nr.: 2

II.2.2) Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
Pagrindinis BVPŽ kodas:1
II.2.3 Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: 1

2

Papildomas (-i) BVPŽ
kodas (-i): 1, 2

Pagrindinė įgyvendinimo vieta:
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II.2.4) Pirkimo aprašymas:
(darbų, prekių ar paslaugų pobūdis ir apimtis arba poreikių ir reikalavimų nurodymas)

II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai12
⃝ Toliau pateikti kriterijai:
Kokybės kriterijus – Pavadinimas / Lyginamasis svoris
1, 2, 20

⃝ Sąnaudos – Pavadinimas / Lyginamasis svoris

1, 20

⃝ Kaina – Lyginamasis svoris21
⃝ Kaina nėra vienintelis pasiūlymų vertinimo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo
dokumentuose
II.2.6) Numatoma vertė 2, 5, 6, 19
Vertė be PVM:
Valiuta:
(preliminariųjų sutarčių arba dinaminių pirkimo sistemų atveju: apskaičiuotoji bendra didžiausia
vertė per visą partijos trukmę)
II.2.7) Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo
trukmė 5, 6, 9
Trukmė mėnesiais:
arba Trukmė dienomis:
arba
Pradžia:

/ Pabaiga:

Ši sutartis gali būti pratęsta

Pratęsimų aprašymas:

II.2.10) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus 12
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus
II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes 5, 6, 19
Pasirinkimo galimybės

Pasirinkimo galimybių prašymas:

II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus:5, 19
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama
Europos Sąjungos lėšomis

⃝

Taip

⃝ Ne

Projekto identifikaciniai duomenys:
21

vietoj korekcinio koeficiento galima atsižvelgti į svarbą: jei kaina yra vienintelis sutarties skyrimo kriterijus,
korekcinis koeficientas nenaudojamas
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II. 2.14) Papildoma informacija:
II.3) Numatoma skelbimo apie pirkimą paskelbimo data: 9, 19
III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija 5,

6, 19

III.1. Dalyvavimo sąlygos
III.1.1) Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą,
įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus 12
Informacija, sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas, dokumentai:
III.1.2) Ekonominė ir finansinė padėtis 12
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:
Minimalus (-ūs) standartas (-ai) kurio (-ių) gali būti reikalaujama:

2

III.1.3) Techniniai ir profesiniai pajėgumai12
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:
Minimalus (-ūs) standartas (-ai) kurio (-ių) gali būti reikalaujama:

2

III.1.5) Informacija apie rezervuotas sutartis 2
Pirkime rezervuota teisė dalyvauti tik: socialinei įmonei; neįgaliųjų socialinei įmonei; tiekėjui,
kuriame dirba daugiau kaip 50 procentų nuteistųjų, atliekančių arešto, terminuoto laisvės
atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes; tiekėjui, kurių dalyviai yra sveikatos
priežiūros įstaigos ir kuriose darbo terapijos pagrindais dirba ne mažiau kaip 50 procentų
pacientų
Pirkime rezervuota teisė dalyvauti tik tiekėjui, kuris dalyvauja valstybės, savivaldybių
institucijų ar užimtumo rėmimo politiką įgyvendinančių įstaigų remiamų asmenų užimtumo
rėmimo priemonėse, su sąlyga, kad ne mažiau kaip 50 procentų to tiekėjo darbuotojų yra
nepalankioje padėtyje esantys asmenys, įskaitant neįgaliuosius, bedarbius, socialinėje atskirtyje
esančius, grįžusius ar esančius laisvės atėmimo vietose, priklausančius nuo psichiką veikiančių
medžiagų
III.2) Su sutartimi susijusios sąlygos 2
III.2.1) Informacija apie tam tikrą profesiją (taikoma tik paslaugų pirkimo sutartims)
Paslaugą gali teikti tik tam tikros profesijos asmenys
Nurodykite atitinkamą įstatymą ar kitą teisės aktą:
III.2.2) Sutarties vykdymo sąlygos:
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III.2.3) Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus
Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei
profesinę kvalifikaciją
IV dalis: Procedūra
IV.1) Aprašymas
IV.1.1) Procedūros tipas

5

⃝

Ribotas konkursas

⃝

Konkurso procedūra su derybomis

IV.1.3) Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą 5, 19
Pirkimas susijęs su preliminariosios sutarties sudarymu
⃝ Preliminarioji sutartis su vieninteliu veiklos vykdytoju
⃝ Preliminarioji sutartis su keliais veiklos vykdytojais
Numatomas didžiausias preliminariosios sutarties dalyvių skaičius2
Pirkimas susijęs su dinaminės pirkimo sistemos sukūrimu
Papildomi pirkėjai gali naudoti dinaminę pirkimo sistemą
Priežastys, dėl kurių preliminariosios sutarties trukmė ilgesnė nei ketveri metai:
(pirkimas atliekamas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu)
Priežastys, dėl kurių preliminariosios sutarties trukmė ilgesnė nei aštuoneri metai:
(pirkimas atliekamas vadovaujantis Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymu)
IV.1.6) Informacija apie elektroninį aukcioną 12
Bus rengiamas elektroninis aukcionas
Papildoma informacija apie elektroninį aukcioną:
IV.2) Administracinė informacija
IV.2.2) Paraiškų dėl reiškiamo susidomėjimo priėmimo terminas 5
Data:
Vietos laikas (valanda ir minutės):

:

IV.2.4) Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:1,

5

IV.2.5) Numatyta data pradėti sutarties
skyrimo procedūrą:4, 5, 19
VI dalis: Papildoma informacija
VI.2) Informacija apie elektroninius darbo srautus 5, 19
Bus naudojami elektroniniai užsakymai
Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
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Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.3) Papildoma informacija:2
VI.4) Peržiūros procedūros 5, 19
VI.4.1) Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas:
Adresas:
Miestas:
Pašto kodas:
Šalis:
Telefonas:
El. paštas:
Interneto adresas:
Faksas:
VI. 4.2) Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga 2
Oficialus pavadinimas:
Adresas:
Miestas:
Pašto kodas:
Šalis:
Telefonas:
El. paštas:
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:
Telefonas:
El. paštas:
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

kartokite tiek kartų, kiek reikia
jei taikoma
3
pakartokite tiek kartų, kiek reikia, tik jei šis skelbimas yra išankstinis informacinis skelbimas / reguliarus orientacinis
skelbimas
4
jei ši informacija yra žinoma
5
pateikite šią informaciją jei skelbimas yra kvietimas dalyvauti konkurse
6
jeigu informacija jau žinoma
9
pateikite šią informaciją, tik jeigu šis skelbimas yra išankstinis informacinis skelbimas / reguliarus orientacinis
skelbimas
12
pateikite šią informaciją čia arba kvietime patvirtinti susidomėjimą, jei skelbimas yra kvietimas dalyvauti konkurse
arba juo siekiama sutrumpinti nustatytą pasiūlymų gavimo terminą
19
jeigu skelbimu siekiama sutrumpinti konkursų pasiūlymų gavimo terminus
20
vietoj korekcinio koeficiento galima atsižvelgti į svarbą
21
vietoj korekcinio koeficiento galima atsižvelgti į svarbą; jei kaina yra vienintelis sutarties skyrimo kriterijus,
korekcinis koeficientas nenaudojamas
2
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