Sk-5 tipinė forma patvirtinta
Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus
2017 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. 1S-92
_______________________________
(Sk-5 tipinė forma)
(perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto pavadinimas)
(įstaigos duomenys)

Viešųjų pirkimų tarnybai

PRANEŠIMAS DĖL SAVANORIŠKO EX ANTE SKAIDRUMO
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)
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje,
įstatymu

⃝
⃝

⃝

Šio skelbimo tikslas – užtikrinti savanorišką išankstinį skaidrumą (Viešųjų pirkimų įstatymo
105 str. 2 d., ar Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 111 str. 2 d., ar Lietuvos
Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 60 str. 3 d.)
I dalis: Perkančioji organizacija ar 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:
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

⃝
⃝

2
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

⃝

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

⃝
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⃝

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

⃝

⃝

⃝

Oro uostų veikla

⃝

Kita veikla (nurodykite konkrečiai)

⃝

II dalis: Objektas
II.1) Pirkimo apimtis
II.1.1) Pavadinimas:
Papildomas (-i) BVPŽ
kodas1 , 2:

II.1.2) Pagrindinis BVPŽ
kodas:
II.1.3) Sutarties tipas

⃝ Darbai

⃝ Prekės

⃝

Paslaugos

II.1.4) Trumpas aprašymas:
II.1.6) Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis

⃝ Taip

⃝ Ne

II. 1.7) Bendra pirkimo vertė (be PVM)
Vertė be PVM:
(Nurodykite bendrą pirkimo vertę. Informacija apie atskiras sutartis pateikta V dalyje)
Arba
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Mažiausios kainos
Pasiūlymas:

/ Didžiausios kainos pasiūlymas:

į kurį atsižvelgta

Valiuta:
(preliminariųjų sutarčių: bendra didžiausia vertė per visą jų trukmę)
II.2) Aprašymas1
II.2.1) Pavadinimas2:

Pirkimo dalies Nr.: 2

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

Papildomas (-i) BVPŽ
kodas (-i): 1, 2

II.2.3) Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: 1

Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

II.2.4) Pirkimo aprašymas:
(darbų, prekių ar paslaugų pobūdis ir apimtis)

II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai8
(Viešųjų pirkimų įstatymas arba Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymas)
⃝ Toliau pateikti kriterijai:
Kokybės kriterijus – Pavadinimas / Lyginamasis svoris 1, 2, 20
1, 20
⃝ Sąnaudos – Pavadinimas / Lyginamasis svoris
21
⃝ Kaina – Lyginamasis svoris

⃝

Kaina nėra vienintelis pasiūlymų vertinimo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo
dokumentuose

(Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymas)
⃝ Mažiausia kaina
⃝ Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, atsižvelgiant į šiuos veiksnius
Kriterijus: / Lyginamasis svoris:1
II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes

Sk-5 forma – Pranešimas dėl savanoriško ex ante skaidrumo

5
Pasirinkimo galimybės

⃝ Taip

Pasirinkimo galimybių
prašymas:

⃝ Ne

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

⃝ Taip

⃝ Ne

Projekto identifikaciniai duomenys:
II. 2.14) Papildoma informacija:
IV dalis: Procedūra
IV.1) Aprašymas
IV.1.1) Procedūros tipas
IV.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)
IV. 1.3) Informacija apie preliminariąją sutartį
Pirkimas susijęs su preliminariosios sutarties sudarymu
IV.2) Administracinė informacija
IV.2.1) Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą 2
Skelbimo numeris:
(Vienas iš šių: Išankstinis informacinis skelbimas arba Reguliarus orientacinis skelbimas)
V. Sutarties skyrimas1
Sutarties Nr.:

Pirkimo dalies Nr.:2

Pavadinimas:

V.2) Sutarties skyrimas
V.2.1) Sutarties sudarymo data:
V.2.2) Informacija apie pasiūlymus
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei

⃝ Taip

⃝ Ne

V.2.3) Rangovo pavadinimas ir adresas1
Oficialus pavadinimas:

Juridinio asmens kodas:2
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Adresas:
Miestas:
Pašto kodas:
El. paštas:
Interneto svetainės adresas:
Būsimas tiekėjas yra smulkiojo ir vidutinio
verslo subjektas (suprantamas kaip apibrėžta
Lietuvos Respublikos smulkaus ir vidutinio
verslo plėtros įstatyme)

Šalis:
Telefonas:
Faksas:
⃝ Taip

⃝ Ne

V.2.4) 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: šios partijos bendra didžiausia vertė)
V.2.5) Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą8
Tikėtina, kad sutartis / pirkimo dalis bus perduota vykdyti subrangovams
Sutarties, kuri pagal subrangos sutartį greičiausiai bus perduota vykdyti trečiosioms šalims,
vertė arba dalis4
Vertė be PVM:
Dalis:

Valiuta:

٪

Sutarties dalis, kuri bus perduota vykdyti
subrangovams, trumpas aprašymas:
(Taikoma tik pirkimams pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir
saugumo srityje, įstatymą)
Visos arba kai kurios subrangos sutartys bus sudarytos konkurso būdu
Dalis sutarties bus perduota vykdyto subrangovams konkurso būdu
Mažiausia procentinė dalis
/ Didžiausia procentinė dalis
(Didžiausia procentinė dalis negali viršyti 30 ٪ sutarties vertės)
VI.3) Papildoma informacija:2
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VI.4) Peržiūros procedūros
VI.4.1) Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas:
Adresas:
Miestas:
Pašto kodas:
Šalis:
El. paštas:
Telefonas:
Interneto adresas:
Faksas:
VI. 4.2) Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga2
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 procedūrą2
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

kartokite tiek kartų, kiek reikia
jei taikoma
4
jei ši informacija yra žinoma
8
neprivaloma informacija
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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