Sk-6 tipinė forma patvirtinta
Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus
2017 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. 1S-92
(Sk-6 tipinė forma)
(perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto pavadinimas)
(įstaigos duomenys)

Viešųjų pirkimų tarnybai

SKELBIMAS APIE SUPAPRASTINTĄ MAŽOS VERTĖS PIRKIMĄ
20

m.__________ d. Nr.______

Pirkimas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu

⃝

Pirkimas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų
vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų,
įstatymu

⃝

Pirkimas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų
gynybos ir saugumo srityje

⃝

Darbai

⃝

Paslaugos

⃝

Prekės

⃝

I dalis: Perkančioji organizacija arba perkantysis subjektas
I.1) Pavadinimas ir adresai 1
Oficialus pavadinimas:
Juridinio asmens kodas2:
Adresas:
Miestas:
Pašto kodas:
Šalis:
Asmuo ryšiams:
Telefonas:
El. paštas:
Faksas:
Interneto adresas (-ai)
Pagrindinis adresas:
Pirkėjo profilio adresas:
Elektroninė prieiga prie informacijos:
Elektroninis pasiūlymų ir paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje teikimas:
II dalis: Pirkimo objektas ir kita informacija
II.1) Pirkimo pavadinimas:
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II.2) Pagrindinis BVPŽ kodas:

Papildomas (-i)
BVPŽ kodas (-i):1, 2

II.3) Informacija apie Europos Sąjungos fondus:
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama
Europos Sąjungos lėšomis

⃝

⃝ Ne

Taip

Projekto identifikacijos duomenys:
II.4) Informacija apie rezervuotas sutartis2
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
II.5) Pasiūlymų ar paraiškų priėmimo terminas
Data:
Vietos laikas (valanda ir minutės):

:

III dalis: Papildoma informacija
III.1) Papildoma informacija2:
III.2) 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
4
jei ši informacija yra žinoma
2
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