VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS DIREKTORIAUS 2017 M. RUGSĖJO 7 D.
ĮSAKYMO NR. 1S-132 „DĖL TARPTAUTINĖS VERTĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ,
ATLIEKAMŲ GYNYBOS IR SAUGUMO SRITYJE, SKELBIMŲ RENGIMO
REKOMENDACIJŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2019 m. sausio 24 d. Nr. 1S-17
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje,
įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 3 punktu,
1. P a k e i č i u Tarptautinės vertės viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje,
skelbimų rengimo rekomendacijas ir išdėstau jas nauja redakcija (pridedama).
2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2019 m. vasario 1 d.

Direktorė

Diana Vilytė

PATVIRTINTA
Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus
2019 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 1S-17
TARPTAUTINĖS VERTĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ, ATLIEKAMŲ GYNYBOS IR
SAUGUMO SRITYJE, SKELBIMŲ RENGIMO REKOMENDACIJOS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Tarptautinės vertės viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, skelbimų
rengimo rekomendacijų (toliau – Rekomendacijos) tikslas – padėti perkančiosioms organizacijoms
tinkamai užpildyti viešųjų pirkimų, kurių vertė viršija Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų,
atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo (toliau – Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir
saugumo srityje, įstatymas) 16 straipsnio 1 dalyje nurodytą vertę (toliau – pirkimų), skelbimų
formas.
2. Rekomendacijose vartojamos sąvokos atitinka Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir
saugumo srityje, įstatyme, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme bei Lietuvos Respublikos
pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų
organizacijų, įstatyme apibrėžtas sąvokas.
3. Perkančioji organizacija visus pirkimų skelbimus, kurie skelbiami per Europos Sąjungos
leidinių biurą (internetinėje Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo versijoje, skirtoje Europos
Sąjungos viešiesiems pirkimams) ir (ar) Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau
– CVP IS) parengia ir pateikia Viešųjų pirkimų tarnybai CVP IS priemonėmis.
4. Skelbimai gali būti papildomai skelbiami perkančiosios organizacijos svetainėje,
specialiai tam skirtoje skiltyje (pirkėjo profilyje) ir kitur internete ir (arba) leidiniuose. Perkančioji
organizacija, skelbdama tarptautinio pirkimo skelbimus CVP IS, pirkėjo profilyje, kitur internete ar
leidiniuose užtikrina, kad prieš tai jis bus paskelbtas per Europos Sąjungos leidinių biurą. Tuo
atveju, kai tarptautinio pirkimo „Išankstinis informacinis skelbimas apie gynybos ir saugumo srities
sutartis“ (kuriuo nekviečiama dalyvauti pirkime) yra skelbiamas ne per Europos Sąjungos leidinių
biurą, o tik pirkėjo profilyje, pirkimo vykdytojas turi užtikrinti, kad prieš paskelbiant minėtą
skelbimą pirkėjo profilyje bus išsiųstas Europos Sąjungos leidinių biurui „Skelbimas apie pirkėjo
profilį“. „Išankstiniame informaciniame skelbime apie gynybos ir saugumo srities sutartis“ (kuriuo
nekviečiama dalyvauti pirkime), paskelbtame tik pirkėjo profilyje turi būti nurodyta „Skelbimo apie
pirkėjo profilį“ paskelbimo per Europos Sąjungos leidinių biurą data.
5. Perkančiosios organizacijos pareiga – užtikrinti skelbimo atitiktį visiems galiojantiems
norminiams teisės aktams. Už skelbimo turinį atsako perkančioji organizacija, todėl ji, pildydama
skelbimo formą, teikia tik teisingą informaciją, be to, turi užtikrinti, kad visose paskelbimo vietose
to paties skelbimo tekstas būtų vienodas. Jeigu skelbime pateikta informacija neatitinka
informacijos, pateiktos kituose pirkimo dokumentuose, teisinga laikoma informacija, nurodyta
skelbime.
6. Kiekvienam pirkimui, apie kurį skelbiama CVP IS, automatiškai suteikiamas pirkimo
numeris. Pirkimo numeris naudojamas pirkimui identifikuoti. Šį numerį perkančioji organizacija
nurodo vėliau, skelbdama ar teikdama Viešųjų pirkimų tarnybai bet kokią informaciją, susijusią su
konkrečiu pirkimu.
II. SKELBIMŲ TEIKIMAS
7. Perkančioji organizacija arba jos įgaliotoji centrinė perkančioji organizacija (toliau –
perkančioji organizacija), arba Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 57
straipsnio 1 ir 3 dalyje numatytu atveju – laimėjęs dalyvis Viešųjų pirkimų tarnybai elektroninėmis
priemonėmis rengia ir teikia Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 46
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straipsnio 2 ir 3 dalyje nurodytus skelbimus, užpildydami 2015 m. lapkričio 11 d. Komisijos
įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/1986, kuriuo nustatomos standartinės formos, naudojamos
skelbiant su viešaisiais pirkimais susijusius pranešimus, ir panaikinamas Įgyvendinimo reglamentas
(EB) Nr. 842/2011 (OL 2015 L 296, p.1). (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 842/2011) patvirtintas
pranešimų formas:
7.1. 8 standartinė forma „Skelbimas apie pirkėjo profilį“;
7.2. 15 standartinė forma „Pranešimas dėl savanoriško ex ante skaidrumo“;
7.3. 16 standartinė forma „Išankstinis informacinis skelbimas apie gynybos ir saugumo
srities sutartis“;
7.4. 17 standartinė forma „Skelbimas apie pirkimą gynybos ir saugumo srityje“;
7.5. 18 standartinė forma „Skelbimas apie sutarčių sudarymą gynybos ir saugumo srityje“;
7.6. 19 standartinė forma „Skelbimas apie subrangą“.
8. Perkančioji organizacija ar laimėjęs dalyvis, norėdami pakeisti ar papildyti Europos
Sąjungos leidinių biuro jau paskelbtą skelbimą arba skelbdami apie pirkimo (subrangos)
procedūras, pasibaigusias nesudarius sutarties, užpildo Viešųjų pirkimų tarnybos 2017 m. rugsėjo 6
d. įsakymu Nr. 131 „Dėl supaprastintų viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje,
skelbimų teikimo Viešųjų pirkimų tarnybai tvarkos ir reikalavimų skelbiamai supaprastintų viešųjų
pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, informacijai aprašo patvirtinimo“ patvirtintą SkG-2
tipinę formą, vadovaudamasi šiai formai taikomais reikalavimais ir pateikia ją Viešųjų pirkimų
tarnybai CVP IS priemonėmis.
9. Teisę pateikti pirkimų skelbimus turi tik Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka
CVP IS registruotas perkančiosios organizacijos CVP IS naudotojas.
10. Viešųjų pirkimų tarnyba, gavusi perkančiosios organizacijos pateiktą pirkimo skelbimą
per 3 darbo dienas nuo jo gavimo dienos išsiunčia jį paskelbti Europos Sąjungos leidinių biurui ir
po 48 valandų nuo patvirtinimo apie skelbimo gavimą Europos Sąjungos leidinių biure, skelbimą
paskelbia CVP IS.
11. Viešųjų pirkimų tarnyba, iki pirkimo skelbimo išsiuntimo paskelbti Europos Sąjungos
leidinių biure patikrina, ar skelbimas atitinka Reglamento (ES) Nr. 842/2011 ir Viešųjų pirkimų,
atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo reikalavimus. Jei skelbimas neatitinka nustatytų
reikalavimų, Viešųjų pirkimų tarnyba per 3 darbo dienas nuo jo gavimo dienos apie tai informuoja
šį skelbimą pateikusią perkančiąją organizaciją ar laimėjusį dalyvį skelbime pateiktu kontaktiniu
telefono numeriu arba elektroninio pašto adresu ir grąžina skelbimą netikslumų ištaisymui.
Perkančioji organizacija ar laimėjęs dalyvis privalo ištaisyti Viešųjų pirkimų tarnybos nurodytus
netikslumus.
12. Skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos diena yra skelbimo paskelbimo data.
III. REKOMENDACIJOS SKELBIAMAI PIRKIMŲ SKELBIMŲ
INFORMACIJAI
13. Reglamentu (ES) Nr. 842/2011 patvirtintas pirkimų skelbimų formas perkančioji
organizacija pildo pagal lentelėje pateiktas rekomendacijas:
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Eil.
Nr.

Skelbimo
forma

13.1.

8
standartinė
forma

13.2.

8
standartinė
forma

13.3.

8
standartinė
forma

13.4.

8
standartinė
forma

13.5.

8
standartinė
forma

Skelbimo formos
dalis

I dalis: Perkančioji
organizacija
ar
perkantysis
subjektas
I dalis: Perkančioji
organizacija
ar
perkantysis
subjektas
I dalis: Perkančioji
organizacija
ar
perkantysis
subjektas
I dalis: Perkančioji
organizacija
ar
perkantysis
subjektas

Skelbimo
formos
punktas

I.1)

Skelbimo formos pildymo nurodymai

Vadovaujantis Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 46 straipsnio 2
dalimi, išankstinius skelbimus galima skelbti perkančiosios organizacijos interneto svetainėje
specialiai tam skirtoje skiltyje, tačiau tik prieš tai išsiuntus Europos Komisijai skelbimą apie
pirkėjo profilį, parengtą pagal 8 standartinę formą.
Pateikiama kontaktinė perkančiosios organizacijos informacija, nurodant reikalaujamus
kontaktinius duomenis.

I.2)

Šis punktas nepildomas.

I.3)

Šiame punkte perkančioji organizacija nurodo sąlygas, kuriomis galima gauti pirkimo
dokumentus ar papildomos informacijos, taip
pat nurodo priimtinas elektroninio
komunikavimo priemones. Šiame punkte reikalaujamą informaciją galima nurodyti ir pirkimo
dokumentuose.
Šį punktą pildo tik perkančioji organizacija, atitinkamai pažymėdama, kuriam tipui ji
priskirtina:
„Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos
padalinius“ – pažymima, jei perkančioji organizacija atlieka įstatymų leidžiamosios (pavyzdžiui,
Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, nes Seimas, kurio institucija yra kanceliarija, atlieka
įstatymų leidžiamąją funkciją), vykdomosios (pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos ūkio
ministerija) ar teisminės (pavyzdžiui, Vilniaus apygardos teismas) valdžios funkcijas.
„Nacionalinė agentūra ar tarnyba“ – pažymima, jei perkančioji organizacija veikia visoje
Lietuvos teritorijoje, tačiau neatlieka valdžios funkcijų, ir jos pavadinime yra žodis „Tarnyba“
ar
„Regiono ar vietos valdžios institucija“ – pažymima, kai perkančioji organizacija yra
savivaldybių ar teritoriniai valstybinio administravimo subjektai (pavyzdžiui, miestų ar rajonų
savivaldybių administracijos).

I.4)
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Eil.
Nr.

Skelbimo
forma

Skelbimo formos
dalis

Skelbimo
formos
punktas

Skelbimo formos pildymo nurodymai

„Regiono ar vietos agentūra ar tarnyba“ – pažymima, jei perkančioji organizacija veikia tam
tikroje Lietuvos teritorijos dalyje, neatlieka valdžios funkcijų ir jos pavadinime yra žodis
„Įstaiga, kurios veiklą reglamentuoja viešoji teisė“ – pažymima, jei perkančioji organizacija yra
viešasis juridinis asmuo, nepriklausantis aukštesniuose punktuose nurodytiems perkančiųjų
organizacijų tipams (pavyzdžiui, valstybės įmonės, viešosios įstaigos, mokyklos, darželiai).

13.6.

8
standartinė
forma

13.7.

8
standartinė
forma
8
standartinė
forma

13.8.

13.9.

8
standartinė

I dalis: Perkančioji I.5)-I.6)
organizacija
ar
perkantysis
subjektas
II dalis: Objektas
II.1.1)

II dalis: Sutarties II.1.2)
objektas

II dalis: Sutarties II.1.3)
objektas

„Europos institucija arba agentūra ar tarptautinė organizacija“ – pažymima, jeigu perkančioji
organizacija yra Lietuvoje įsteigta, bet visoje Europos Sąjungos teritorijoje veikianti institucija
arba agentūra, arba Lietuvoje įsteigta tarptautinė organizacija.
„Kita“ – pažymima, kai perkančioji organizacija nepriklauso nė vienai iš aukštesniuose
punktuose nurodytų perkančiųjų organizacijų tipų, kartu nurodant konkretų perkančiosios
organizacijos tipą (pavyzdžiui, ambasados, privatūs juridiniai asmenys, kurie yra perkančiosios
organizacijos pagal Viešųjų pirkimų įstatymą).
Šiame punkte perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas pažymi pagrindinę savo veiklos
sritį ar sritis, atsižvelgdama į savo įstatus, nuostatus, kuriuose veiklos rūšys yra išvardintos, arba
į realiai vykdomą veiklą. Jeigu perkančioji organizacija pažymi „Kita veikla“, reikia nurodyti
konkrečią savo veiklos sritį ar sritis.
Šiame punkte nurodomas pirkimo pavadinimas, kurį perkančioji organizacija ketina suteikti
pirkimui.
Įrašomas pagrindinis ir, jei taikoma, papildomi pirkimo objekto kodai, nustatyti pagal
pirkimuose taikomą klasifikacijos sistemą pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną, patvirtintą
Europos Parlamento ir Tarybos 2002 m. lapkričio 5 d. reglamentu (EB) Nr. 2195/2002 dėl
bendro viešųjų pirkimų žodyno (OL 2002 m. specialusis leidimas, 6 skyrius, 5 tomas, p. 1)
(toliau – BVPŽ). BVPŽ galima rasti Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainėje, www.vpt.lt
arba Europos Sąjungos leidinių biuro administruojamoje interneto svetainėje, http://eurlex.europa.eu/homepage.html.
Šiame punkte, priklausomai nuo pirkimo objekto rūšies (darbai, prekės ar paslaugos)
atitinkamai pateikiama reikalaujama informacija (pasirenkama tik viena kategorija)
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Eil.
Nr.

13.10.

13.11.

13.12.

13.13.

Skelbimo
forma

forma
8
standartinė
forma
8
standartinė
forma

8
standartinė
forma
8
standartinė
forma

Skelbimo formos
dalis

Skelbimo
formos
punktas

Skelbimo formos pildymo nurodymai

II dalis: Sutarties II.2.2)
objektas

Nurodomas kitas (-i) pirkimo BVPŽ kodai, jei taikoma.

II dalis: Sutarties II.2.3)
objektas

Šiame punkte nurodoma pagrindinė prekių pristatymo, paslaugų teikimo ar darbų atlikimo vieta
bei įrašomas tą vietą nurodantis Šis kodas yra nustatytas konkrečiai teritorijai, vadovaujantis
Europos Sąjungos bendruoju teritorinių statistinių vienetų klasifikatoriumi, patvirtintu, Europos
Parlamento ir Tarybos Reglamentu (EB) Nr. 1888/2005, iš dalies keičiančiu Reglamentą (EB)
Nr. 1059/2003 dėl bendro teritorinių statistinių vienetų klasifikatoriaus (NUTS) nustatymo, į
Europos Sąjungą įstojus Čekijos Respublikai, Estijai, Kiprui, Latvijai, Lietuvai, Vengrijai,
Maltai, Lenkijai, Slovėnijai ir Slovakijai (OL 2005 L 309, p. 1), vadinamu NUTS (pavyzdžiui,
perkančiosios organizacijos kontaktinėje informacijoje pateikiamas adresas yra Alytaus
apskrityje, tai pateikiamas NUTS kodas yra LT001; Kauno apskrityje – LT002; Klaipėdos
apskrityje – LT003); Marijampolės apskrityje – LT004; Panevėžio apskrityje – LT005; Šiaulių
apskrityje – LT006; Tauragės apskrityje – LT007; Telšių apskrityje – LT008; Utenos apskrityje
– LT009;Vilniaus apskrityje – LT00A).
Pateikiamas trumpas pirkimo aprašymas, nurodant planuojamas apimtis ir reikalavimus.

II dalis: Sutarties II.2.4)
objektas
II dalis: Sutarties II.1.8)
objektas

Pateikiama informacija, ar pirkimas yra skaidomas į dalis. Jei taip, dėl kiekvienos pirkimo
dalies reikia pildyti formos B priedą. Jei pirkimas skaidomas į dalis, būtina nurodyti, dėl kelių
dalių tiekėjas gali pateikti pasiūlymą. Jei nurodoma, kad tiekėjas pasiūlymą gali pateikti tik dėl
vienos dalies, reiškia, kad dėl kitų dalių tas pats tiekėjas pasiūlymo pateikti negalės. Perkančioji
organizacija šį ribojimą pateikti pasiūlymus gali tik išimtinėmis, objektyviai pagristoms
aplinkybėms (pvz., statinio projektavimo ir techninės priežiūros paslaugų atskyrimo situacijos
ir kt.). Jei pažymima, kad tiekėjas gali pateikti pasiūlymą dėl vienos ar kelių dalių, reiškia, kad
tiekėjas pasirinktinai gali pateikti pasiūlymą arba vienai daliai, arba kelioms dalims, taip pat ir
visoms. Jei nurodoma, kad tiekėjas gali pateikti pasiūlymą tik dėl visų dalių, reiškia, kad dėl
vienos ar kelių dalių pasiūlymų pateikti negalima.
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Eil.
Nr.

Skelbimo
forma

13.14.

8
standartinė
forma
8
standartinė
forma
17
standartinė
forma
17
standartinė
forma

VI
Papildoma
informacija
VI
Papildoma
informacija

17
standartinė
forma

I dalis: Perkančioji I.2)
organizacija
ar
perkantysis
subjektas

13.15.

13.16.

13.17.

13.18.

Skelbimo formos
dalis

Skelbimo
formos
punktas

Skelbimo formos pildymo nurodymai

dalis: VI.3)

Bet kokia, perkančiosios organizacijos nuožiūra su pirkimu susijusi informacija gali būti
nurodoma šiame punkte.

dalis: VI.5)

Šis punktas nepildomas.

I dalis: Perkančioji I.1)
organizacija
ar
perkantysis
subjektas

Perkančioji organizacija, pranešdama apie pirkimus pagal Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir
saugumo srityje, įstatymo 45 straipsnio 3 dalį, pildo 17 standartinę formą „Skelbimas apie pirkimą
gynybos ir saugumo srityje“
Pateikiama kontaktinė perkančiosios organizacijos informacija, nurodant reikalaujamus
kontaktinius duomenis. Jei daugiau informacijos apie pirkimą, ar papildomus dokumentus
galima gauti kitur, nei nurodyta pagrindinėje šio punkto lentelėje, arba jei pasiūlymai ar
paraiškos turi būti siunčiami kitu adresu, nei nurodyta pagrindinėje šio punkto lentelėje, pildomas priedo A I, II ir (arba) III dalys.
Šį punktą pildo tik perkančioji organizacija, atitinkamai pažymėdama, kuriam tipui ji
priskirtina:
„Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos
padalinius“ – pažymima, jei perkančioji organizacija atlieka įstatymų leidžiamosios (pavyzdžiui,
Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, nes Seimas, kurio institucija yra kanceliarija, atlieka
įstatymų leidžiamąją funkciją), vykdomosios (pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos ūkio
ministerija) ar teisminės (pavyzdžiui, Vilniaus apygardos teismas) valdžios funkcijas.
„Nacionalinė agentūra ar tarnyba“ – pažymima, jei perkančioji organizacija veikia visoje
Lietuvos teritorijoje, tačiau neatlieka valdžios funkcijų, ir jos pavadinime yra žodis „Tarnyba“
ar
„Regiono ar vietos valdžios institucija“ – pažymima, kai perkančioji organizacija yra
savivaldybių ar teritoriniai valstybinio administravimo subjektai (pavyzdžiui, miestų ar rajonų
savivaldybių administracijos).
„Regiono ar vietos agentūra ar tarnyba“ – pažymima, jei perkančioji organizacija veikia tam
tikroje Lietuvos teritorijos dalyje, neatlieka valdžios funkcijų ir jos pavadinime yra žodis
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Eil.
Nr.

Skelbimo
forma

Skelbimo formos
dalis

Skelbimo
formos
punktas

Skelbimo formos pildymo nurodymai

„Įstaiga, kurios veiklą reglamentuoja viešoji teisė“ – pažymima, jei perkančioji organizacija yra
viešasis juridinis asmuo, nepriklausantis aukštesniuose punktuose nurodytiems perkančiųjų
organizacijų tipams (pavyzdžiui, valstybės įmonės, viešosios įstaigos, mokyklos, darželiai).

I dalis: Perkančioji I.3)
organizacija
ar
perkantysis
subjektas
I dalis: Perkančioji I.4)
organizacija
ar
perkantysis
subjektas

13.19

17
standartinė
forma

13.20.

17
standartinė
forma

13.21.

17
standartinė
forma

II dalis: Sutarties II.1)
objektas

13.22.

17
standartinė
forma

II dalis: Sutarties II.1.2)
objektas

„Europos institucija arba agentūra ar tarptautinė organizacija“ – pažymima, jeigu perkančioji
organizacija yra Lietuvoje įsteigta, bet visoje Europos Sąjungos teritorijoje veikianti institucija
arba agentūra, arba Lietuvoje įsteigta tarptautinė organizacija.
„Kita“ – pažymima, kai perkančioji organizacija nepriklauso nė vienai iš aukštesniuose
punktuose nurodytų perkančiųjų organizacijų tipų, kartu nurodant konkretų perkančiosios
organizacijos tipą (pavyzdžiui, ambasados, privatūs juridiniai asmenys, kurie yra perkančiosios
organizacijos).
Šiame punkte perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas pažymi pagrindinę savo veiklos
sritį ar sritis, atsižvelgdama į savo įstatus, nuostatus, kuriuose veiklos rūšys yra išvardintos, arba
į realiai vykdomą veiklą. Jeigu perkančioji organizacija pažymi „Kita veikla“, reikia nurodyti
konkrečią savo veiklos sritį ar sritis.
Šiame punkte pažymima, ar perkančioji organizacija, pildanti skelbimo formą, yra įgaliota
kitos perkančiosios organizacijos atlikti pirkimo, dėl kurio pildoma skelbimo forma, procedūras.
Jei pažymima „Taip“, duomenys apie perkančiąją(-iąsias) organizaciją(-as), įgaliojusią(-ias)
atlikti pirkimą, nurodomi A priedo IV dalyje. Skelbimo formą visada pildo įgaliota perkančioji
organizacija.
II.1.1) punkte įrašomas pirkimo pavadinimas, kurį perkančioji organizacija suteikė pirkimui.
Čia nurodomas tikslus pirkimo pavadinimas, o ne pirkimo objekto kodo pavadinimas, kuris
kartais gali būti platesnis nei pirkimo objektas (pvz., perkamos orlaivio atsarginės dalys, bet
nurodomas prekių kodas 34700000-4, kurio pavadinimas „Orlaiviai ir erdvėlaiviai“. Pirkimo
pavadinimas tokiu atveju būtų „Orlaivio atsarginių dalių viešasis pirkimas“).
Šiame punkte, priklausomai nuo pirkimo objekto rūšies (prekės, paslaugos ar darbai)
atitinkamai pateikiama reikalaujama informacija (pasirenkama tik viena kategorija). Paslaugų
kategorija nustatoma pagal Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 1
ir 2 prieduose pateiktą paslaugų kategorijų sąrašą. Šiame punkte taip pat nurodoma pagrindinė
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Eil.
Nr.

13.23.

13.24.

13.25.

Skelbimo
forma

Skelbimo formos
dalis

Skelbimo
formos
punktas

17
standartinė
forma
17
standartinė
forma

II dalis: Sutarties II.1.3)
objektas

17
standartinė
forma

II dalis: Sutarties II.1.5)
objektas

II dalis: Sutarties II.1.4)
objektas

Skelbimo formos pildymo nurodymai

prekių pristatymo, paslaugų teikimo ar darbų atlikimo vieta bei įrašomas tą vietą nurodantis
teritorijos kodas. Šis kodas yra nustatytas konkrečiai teritorijai, vadovaujantis Europos Sąjungos
bendruoju teritorinių statistinių vienetų klasifikatoriumi, patvirtintu, Europos Parlamento ir
Tarybos Reglamentu (EB) Nr. 1888/2005, iš dalies keičiančiu Reglamentą (EB) Nr. 1059/2003
dėl bendro teritorinių statistinių vienetų klasifikatoriaus (NUTS) nustatymo, į Europos Sąjungą
įstojus Čekijos Respublikai, Estijai, Kiprui, Latvijai, Lietuvai, Vengrijai, Maltai, Lenkijai,
Slovėnijai ir Slovakijai (OL 2005 L 309, p. 1), vadinamu NUTS (pavyzdžiui, perkančiosios
organizacijos kontaktinėje informacijoje pateikiamas adresas yra Alytaus apskrityje, tai
pateikiamas NUTS kodas yra LT001; Kauno apskrityje – LT002; Klaipėdos apskrityje –
LT003); Marijampolės apskrityje – LT004; Panevėžio apskrityje – LT005; Šiaulių apskrityje –
LT006; Tauragės apskrityje – LT007; Telšių apskrityje – LT008; Utenos apskrityje –
LT009;Vilniaus apskrityje – LT00A).
Šiame punkte pažymima, ar paskelbus skelbimą apie pirkimą bus sudaroma preliminarioji
sutartis.
Jei perkančioji organizacija formos II.1.3) punkte pažymi, jog bus sudaroma preliminarioji
sutartis, šiame punkte turi pateikti informaciją apie tą sutartį (kitu atveju II.1.4 punkto pildyti
nereikia):
1) pažymima, ar preliminarioji sutartis bus sudaroma su keliais ar su vieninteliu tiekėju;
2) jeigu preliminarioji sutartis bus sudaroma su keliais tiekėjais, nurodomas numatomas
preliminariosios sutarties dalyvių (tiekėjų) skaičius arba didžiausias galimas jų skaičius;
3) nurodoma preliminariosios sutarties trukmė metais (ne daugiau kaip 7 metai) arba
mėnesiais (ne daugiau kaip 84 mėnesiai). Jei preliminariosios sutarties trukmė nurodoma
ilgesnė nei 7 metai , privaloma nurodyti pagrįstas priežastis.
Taip pat gali būti nurodoma numatyta bendra sutarčių vertė, numatoma per visą
preliminariosios sutarties trukmę.
Pateikiamas trumpas pirkimo sutarties (objekto) apibūdinimas
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Eil.
Nr.

Skelbimo
forma

13.26.

17
standartinė
forma

II dalis: Sutarties II.1.6)
objektas

13.27.

17
standartinė
forma
17
standartinė
forma

II dalis: Sutarties II.1.7)
objektas

13.29.

17
standartinė
forma

II dalis: Sutarties II.1.9)
objektas

13.30.

17
standartinė
forma

II dalis: Sutarties II.2.1)
objektas

13.28.

Skelbimo formos
dalis

Skelbimo
formos
punktas

II dalis: Sutarties II.1.8)
objektas

Skelbimo formos pildymo nurodymai

Įrašomas tik vienas pirkimo objekto kodas, nustatytas pagal pirkimuose taikomą klasifikacijos
sistemą pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną, patvirtintą Europos Parlamento ir Tarybos 2002
m. lapkričio 5 d. reglamentu (EB) Nr. 2195/2002 dėl bendro viešųjų pirkimų žodyno (OL 2002
m. specialusis leidimas, 6 skyrius, 5 tomas, p. 1) (toliau – BVPŽ). BVPŽ galima rasti Viešųjų
pirkimų tarnybos interneto svetainėje, www.vpt.lt arba Europos Sąjungos leidinių biuro
administruojamoje interneto svetainėje, http://eur-lex.europa.eu/homepage.html.
Nurodoma, kokios sąlygos bus taikomos subrangovų parinkimui ir jų pakeitimui, kaip nurodyta
Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 42 straipsnyje (gali būti pažymimi
keli langeliai).
Pateikiama informacija, ar pirkimas yra skaidomas į dalis. Jei taip, dėl kiekvienos pirkimo
dalies reikia pildyti formos B priedą. Jei pirkimas skaidomas į dalis, būtina nurodyti, dėl kelių
dalių tiekėjas gali pateikti pasiūlymą. Jei nurodoma, kad tiekėjas pasiūlymą gali pateikti tik dėl
vienos dalies, reiškia, kad dėl kitų dalių tas pats tiekėjas pasiūlymo pateikti negalės. Perkančioji
organizacija šį ribojimą pateikti pasiūlymus gali tik išimtinėmis, objektyviai pagristoms
aplinkybėms (pvz., statinio projektavimo ir techninės priežiūros paslaugų atskyrimo situacijos
ir kt.). Jei pažymima, kad tiekėjas gali pateikti pasiūlymą dėl vienos ar kelių dalių, reiškia, kad
tiekėjas pasirinktinai gali pateikti pasiūlymą arba vienai daliai, arba kelioms dalims, taip pat ir
visoms. Jei nurodoma, kad tiekėjas gali pateikti pasiūlymą tik dėl visų dalių, reiškia, kad dėl
vienos ar kelių dalių pasiūlymų pateikti negalima.
Nurodoma, ar galima pateikti alternatyvius pasiūlymus. Vadovaudamasi Viešųjų pirkimų, atliekamų
gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 41 straipsnio 1 dalimi, perkančioji organizacija gali sudaryti
galimybę pateikti alternatyvius pasiūlymus tik tuomet, jei pasiūlymai bus vertinami remiantis
ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijumi.
Pateikiama detalesnė informacija apie pirkimo objektą (ketinamas įsigyti prekes, paslaugas,
darbus) ir kiekį (apimtį) (atsižvelgiant į kainodaros taisyklėse nustatytą pirkimo sutarties kainos
apskaičiavimo būdą). Nurodomas perkamų prekių kiekis, paslaugų ar darbų apimtis fiziniais
mato vienetais (pvz., tona, kvadratinis metras ir pan.) (jei nurodžius fiziniais mato vienetais
paslaugų apimtis neatsispindi, pateikiamas platesnis paslaugų aprašymas). Kiekis (apimtis)
nurodomas atsižvelgiant į visas pirkimo dalis, galimas pasirinkimo galimybes ir galimus
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Eil.
Nr.

13.31.

Skelbimo
forma

17
standartinė
forma

Skelbimo formos
dalis

Skelbimo
formos
punktas

II dalis: Sutarties II.2.2)
objektas

Skelbimo formos pildymo nurodymai

pirkimo sutarties atnaujinimus. Taip pat galima nurodyti numatomą arba pirkimo vertę be PVM
arba mažiausios ir didžiausios pirkimo vertės intervalą. Vertė nurodoma atsižvelgiant į visas
pirkimo dalis, galimas pasirinkimo galimybes ir galimus pirkimo sutarties atnaujinimus.
Pateikiama informacija apie pasirinkimo galimybes. Pirmiausia yra pažymima, ar bus taikomos
pasirinkimo galimybės, ar ne. Nurodžius, kad bus taikomos pasirinkimo galimybės, jas reikia
aprašyti.
Pasirinkimo galimybė suprantama, kaip galimybė pirkti papildomai iš to paties tiekėjo, Viešųjų
pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 19 straipsnio 6 dalies 1 punkte ir 7
dalies 2 punkte nustatytomis sąlygomis.

13.32.

13.33.

17
standartinė
forma
17
standartinė
forma

II dalis: Sutarties II.2.3)
objektas

Pateikiama informacija apie galimus sutarties pratęsimus: pirmiausia, pažymima, ar sutartis gali
(negali) būti pratęsta ir nurodomas pratęsimų laikas.

II dalis: Sutarties II.3)
objektas

Šiame punkte pateikiama informacija apie pirkimo sutarties, preliminariosios sutarties trukmę.
Nurodoma arba trukmė mėnesiais (arba dienomis) po pirkimo sutarties sudarymo, arba trukmė
apibrėžiama laikotarpiu, nurodant pradžios ir pabaigos datas.
Sutarties trukmė mėnesiais arba dienomis nurodoma, atsižvelgiant ne tik į prekių pristatymo,
paslaugų, darbų atlikimo terminą, bet ir į abipusių įsipareigojimų įvykdymo terminą, tačiau
neatsižvelgiant į prekių tiekimo, paslaugų teikimo, darbų atlikimo pratęsimo terminus. Sutarties
trukmė yra nustatoma atsižvelgiant į pirkimo sutartyje numatytų įsipareigojimų, kuriais
apibrėžiama sutarties pabaiga, įvykdymą.
Sutarties trukmę nurodant sutarties pradžios ir pabaigos kalendorines datas siūloma įrašyti tik
retais atvejais, jeigu perkančioji organizacija gali tiksliai šias datas numatyti.

13.34.

17
standartinė

III dalis: Teisinė, III.1.1)
ekonominė,

Šiame punkte perkančioji organizacija be nuorodos į pirkimo dokumentus privalo nurodyti
pagal Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 31 straipsnio 1 dalį
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Eil.
Nr.

Skelbimo
forma

forma

13.35.

17
standartinė
forma

13.36.

17
standartinė
forma

13.37.

17
standartinė
forma

13.38.

17
standartinė
forma

13.39.

17

Skelbimo formos
dalis

Skelbimo
formos
punktas

Skelbimo formos pildymo nurodymai

finansinė
ir
techninė
informacija
III dalis: Teisinė, III.1.2)
ekonominė,
finansinė
ir
techninė
informacija

reikalaujamą pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo būdą – garantiją, laidavimą, netesybas ar
kitus Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (toliau – Civilinis kodeksas) nurodytus būdus.

III dalis: Teisinė, III.1.3)
ekonominė,
finansinė
ir
techninė
informacija
III dalis: Teisinė, III.1.4)
ekonominė,
finansinė
ir
techninė
informacija
III dalis: Teisinė, III.1.5)
ekonominė,
finansinė
ir
techninė
informacija

Šiame punkte nurodoma informacija, jeigu reikalaujama, kad pasiūlymą pateikusi ir laimėjusi
tiekėjų grupė įgytų tam tikrą teisinę formą (pavyzdžiui, įsteigtų juridinį asmenį). Taip pat
nurodoma, ir informacija, kad tiekėjų grupė paskirtų bendrą atstovą arba vadovaujantį narį,
nurodytų grupės sudėtį.

III dalis: Teisinė, III.2.1)

Pateikiama informacija apie perkančiosios organizacijos atsiskaitymą su tiekėju. Aprašomos
atsiskaitymo sąlygos bei tvarka ir (arba) pateikiamos nuorodos į atitinkamas jas
reglamentuojančias teisės aktų nuostatas. Gali būti nurodomas pasirinktas atsiskaitymo būdas –
atsiskaitymas dalimis, etapais ar vienkartinis apmokėjimas. Taip pat, gali būti pateikiama
informacija apie atsiskaitymo terminus, kaip bus vykdomi atsiskaitymai, ar bus
mokamas / nebus mokamas avansas ir pan. Pagrindinės finansavimo sąlygos gali būti
pateikiamos ir kituose pirkimo dokumentuose.

Šiame punkte perkančioji organizacija savo nuožiūra gali nurodyti ypatingas pirkimo sutarties
vykdymo sąlygas, visų pirma dėl tiekimo patikimumo (Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir
saugumo srityje, įstatymo 44 straipsnis) ir informacijos saugumo (Viešųjų pirkimų, atliekamų
gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 43 straipsnis).
Jeigu perkančioji organizacija, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo
srityje, įstatymo 37 straipsnio 1 dalies 12 punktu, reikalauja pateikti kompetentingų valstybės
institucijų išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad kandidatas ar dalyvis gali naudoti, saugoti ir
perduoti įslaptintą informaciją, reikalingą pirkimui atlikti, šiame punkte gali būti nurodoma data
(diena/mėnuo/metai), iki kada kandidatai, dar neturintys minėtų dokumentų, galės juos pateikti
(šis punktas pildomas tik tais atvejais, kai perkančioji organizacija iš anksto numato, kad
reikalaujamus dokumentus bus galima pateikti ir vėliau).
– Nurodoma, kokią informaciją apie savo kvalifikaciją ir ją įrodančius dokumentus tiekėjas ir
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Eil.
Nr.

Skelbimo
forma

standartinė
forma

13.40.

17
standartinė
forma

13.41.

17
standartinė
forma

13.42.

17
standartinė
forma

13.43.

17
standartinė
forma
17
standartinė
forma

13.44.

Skelbimo formos
dalis

Skelbimo
formos
punktas

ekonominė,
III. 2.3)
finansinė
ir
techninė
informacija
III dalis: Teisinė, III.2.4)
ekonominė,
finansinė
ir
techninė
informacija

III dalis: Teisinė, III.3)
ekonominė,
finansinė
ir
techninė
informacija
III dalis: Teisinė, III.3.2)
ekonominė,
finansinė
ir
techninė
informacija
IV
dalis: IV.1.1)
Procedūra
IV
Procedūra

dalis: IV.1.1)

Skelbimo formos pildymo nurodymai

subrangovas – jei pastarajam taikoma, privalės pateikti. Be nuorodos į pirkimo dokumentus
pateikiamas kiekvieno keliamo reikalavimo trumpas aprašymas bei nurodomi dokumentai,
apibūdinantys ir patvirtinantys turimą kvalifikaciją, ar pateikiama kita susijusi informacija.
Šis punktas pildomas, jei perkančioji organizacija pasinaudoja Viešųjų pirkimų, atliekamų
gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 18 straipsnio suteikta teise nustatyti sąlygas, sudarančias
galimybę pirkimuose dalyvauti tik šio straipsnio 1 dalies 1 – 4 punktuose nurodytiems tiekėjams
(šiuo atveju žymimas langelis „Sutartis skirta tik globojamoms darbo grupėms“), arba šio
straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodytiems tiekėjams (šiuo atveju žymimas langelis „Sutartis turi
būti vykdoma įgyvendinant globojamas užimtumo programas“). Perkančioji organizacija
formos VI.3 punkte „Papildoma informacija“ nurodo dokumentus, kuriuos turi pateikti tiekėjas,
siekdamas įrodyti, kad jo statusas atitinka Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo
srityje, įstatymo 18 straipsnio reikalavimus.
Punktas pildomas pažymint langelį „Taip“, jei atliekamas paslaugų pirkimas ir paslaugą gali
teikti tik tam tikros profesijos asmenys (pvz., advokatai). Jei pažymima „Taip“, reikia nurodyti
teisės aktą, kuris suteikia teisę teikti atitinkamą paslaugą tik tam tikros profesijos asmenims.
Pažymima, ar tiekėjas, kai jis yra juridinis asmuo, pasiūlyme turi nurodyti už paslaugų teikimą
atsakingų darbuotojų pavardes ir profesinę kvalifikaciją.

Pažymima, kokiu būdu bus atliekamas pirkimas.
Pažymima, kokiu būdu bus atliekamas pirkimas: atviro konkurso, riboto konkurso, skelbiamų
derybų ar konkurencinio dialogo būdu. Atviras konkursas galimas tik tais atvejais, kai pirkimo
procedūrų metu nebus naudojama įslaptinta informacija.
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Eil.
Nr.

Skelbimo
forma

Skelbimo formos
dalis

Skelbimo
formos
punktas

13.45.

17
standartinė
forma

IV
Procedūra

dalis: IV.1.2)

13.46.

17
standartinė
forma

IV
Procedūra

dalis: IV.1.3)

13.47.

17
standartinė
forma

IV
Procedūra

dalis: IV.2.1)

Skelbimo formos pildymo nurodymai

Pildoma, jei perkančioji organizacija yra numačiusi pakviesti pateikti pasiūlymus ribotame
konkurse, skelbiamose derybose ar konkurenciniame dialoge tik atitinkamą kandidatų skaičių.
Nurodomas numatomas kviestinų kandidatų skaičius (langelis „Numatomas subjektų skaičius“)
arba numatomas mažiausias (langelis „Numatomas mažiausias skaičius“) ir, jei taikoma,
didžiausias kviestinų kandidatų skaičius (riboto konkurso, skelbiamų derybų ar konkurencinio
dialogo atveju kviečiami ne mažiau kaip 3 kandidatai). Jei užpildomas langelis „Numatomas
subjektų skaičius“, formos IV.1.2 punkte taip pat nurodomi kvalifikacinės atrankos kriterijai
(Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 21 straipsnio 2 dalis, 22
straipsnio 5 dalis, 23 straipsnio 4 dalis).
Nurodoma, ar perkančioji organizacija, atlikdama pirkimą skelbiamų derybų ar konkurencinio
dialogo būdu, pasinaudos galimybe taikyti į etapus suskirstytą procedūrą, laipsniškai mažinant
aptariamų sprendimų (pasiūlymų) skaičių (Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo
srityje, įstatymo 22 straipsnio 15 dalis arba 23 straipsnio 11 dalis). Atkreiptinas dėmesys, kad
taikyti į etapus suskirstytą procedūrą gali būti ypač aktualu sudėtinguose pirkimuose, kuriuose
derybų ar konkurencinio dialogo vykdymas reikalauja didelių administracinių ir (ar) finansinių
perkančiosios organizacijos ar tiekėjų resursų. Jei perkančioji organizacija nusprendė taikyti į
etapus suskirstytą procedūrą, ji pirkimo dokumentuose turi nurodyti kriterijus, kuriais
vadovaujantis pakopų metu bus mažinamas sprendimų (pasiūlymų) skaičius. Šie kriterijai ar
jiems taikomi lyginamieji svoriai nebūtinai turi sutapti su pasiūlymų vertinimo kriterijais.
Atsižvelgiant į tai, kad pasiūlymų skaičiaus sumažinimas iš esmės reiškia juos pateikusių
dalyvių pašalinimą iš tolimesnių pirkimo procedūrų ir varžymosi dėl pirkimo sutarties
sudarymo, pasiūlymų sumažinimo kriterijai, kaip ir pasiūlymų vertinimo kriterijai, turi būti
nediskriminuojantys, objektyvūs ir susiję su pirkimo objektu.
Pažymimas pasiūlymų vertinimo kriterijus – mažiausios kainos arba ekonomiškai naudingiausio
pasiūlymo, kuris bus taikomas vertinant tiekėjų pasiūlymus. Jei pasirinktas ekonomiškai
naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus, galima IV.2.1 punkte pateikti kriterijus, į kuriuos
bus atsižvelgta. Jeigu nurodomi kriterijai, turi būti nurodomas jų lyginamasis svoris. Jeigu
lyginamojo svorio jiems negalima priskirti, galima kriterijus išdėstyti mažėjančios svarbos
tvarka. Jeigu perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo
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Eil.
Nr.

13.48.

13.49.

13.50.

13.51.

13.52.

13.53.

13.54.

Skelbimo
forma

Skelbimo formos
dalis

Skelbimo
formos
punktas

Skelbimo formos pildymo nurodymai

17
standartinė
forma
17
standartinė
forma
17
standartinė
forma
17
standartinė
forma

IV
Procedūra

dalis: IV.2.3)

IV
Procedūra

dalis: IV.3.1)

kriterijus pateiks kituose pirkimo dokumentuose (kvietime pateikti pasiūlymą, aprašomajame
dokumente ar kt.), tai reikia pažymėti: „kriterijus, pateiktus specifikacijose, kvietime teikti
pasiūlymus arba derėtis ar aprašomajame dokumente“.
Pažymima, ar bus rengiamas elektroninis aukcionas. Jei pažymimas langelis „Taip“, toliau
pateikiama Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 50 straipsnio 3
dalyje nurodyta informacija.
Šis punktas nepildomas, - pirkimo numeris suteikiamas automatiškai.

IV
Procedūra

dalis: IV.3.2)

Šis punktas nepildomas.

IV
Procedūra

dalis: IV.3.3)

17
standartinė
forma
17
standartinė
forma
17
standartinė

IV
Procedūra

dalis: IV.3.4)

Nurodoma data ir laikas (valanda, minutės), iki kurios kandidatas gali gauti pirkimo
dokumentus, papildomos informacijos, susijusios su pirkimo dokumentais, ar aprašomąjį
dokumentą (kai vykdomas konkurencinis dialogas). Jei perkančioji organizacija ima mokestį už
pirkimo dokumentus, nurodoma jų kaina bei pateikiami duomenys apie apmokėjimą
(perkančiosios organizacijos kasoje ar banke, jei banke, nurodomas banko pavadinimas, kodas,
sąskaitos numeris). Mokestį sudaro tik pagrįstos kopijavimo ir siuntimo išlaidos. Jei už pirkimo
dokumentų vertimą bus imamas mokestis, jis nurodomas atskirai. Atkreiptinas dėmesys, kad
mokestis už pirkimo dokumentus gali būti nustatomas tik tuomet, kai pirkimo dokumentų
techniškai neįmanoma pateikti CVP IS priemonėmis.
Nurodoma data ir laikas (valanda, minutės), iki kurios priimamos paraiškos dalyvauti riboto
konkurso, skelbiamų derybų ar konkurencinio dialogo procedūrose.

IV
Procedūra

dalis: IV.3.5)

Jei žinoma, nurodoma kvietimų pateikti pasiūlymus išsiuntimo data po kvalifikacijos
patikrinimo tolesnėse procedūrose dalyvauti atrinktiems kandidatams.

IV
Procedūra

dalis: IV.3.6)

Pažymima kalba ar kalbos, kuriomis gali būti parengti pasiūlymai ar paraiškos.
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Eil.
Nr.

Skelbimo
forma

Skelbimo formos
dalis

Skelbimo
formos
punktas

forma
17
standartinė
forma
17
standartinė
forma
17
standartinė
forma
17
standartinė
forma
17
standartinė
forma

VI
Papildoma
informacija
VI
Papildoma
informacija
VI
Papildoma
informacija
VI
Papildoma
informacija
VI
Papildoma
informacija

dalis: VI.1)

13.60.

17
standartinė
forma

VI
Papildoma
informacija

dalis: VI.4.3)

13.61.

17
standartinė
forma
17
standartinė
forma
15

VI
dalis: VI.5)
Papildoma
informacija
B
priedas.
Informacija apie
pirkimo dalis

13.55.

13.56.

13.57.

13.58.

13.59.

13.62.

13.63.

dalis: VI.2)

dalis: VI.3)

dalis: VI.4.1)

dalis: VI.4.2)

Skelbimo formos pildymo nurodymai

Tais atvejais, kai pirkimai atliekami periodiškai, pirkimo sutartis numatoma atnaujinti per tam
tikrą laikotarpį, tokia informacija turi būti pažymėta šiame punkte ir, jeigu įmanoma,
nurodomos kitų skelbimų numatomos paskelbimo datos.
Šiame punkte pateikiama informacija apie tai, ar pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba)
programa, finansuojama Europos Sąjungos fondų ar kitų fondų lėšomis. Jeigu yra pažymima,
„Taip“, pateikiama atitinkama informacija.
Bet kokia, perkančiosios organizacijos nuožiūra su pirkimu susijusi informacija gali būti
nurodoma šiame punkte.
Nurodoma kontaktinė informacija teismo, kuriam būtų teisminga byla dėl ginčų, kylančių dėl
sutarties. Teismingumas nustatomas pagal atitinkamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso
kodekso nuostatas. Punktas „Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga“ nepildomas.
Pateikiama informacija dėl skundų (pretenzijų arba ieškinių) pateikimo terminų. Perkančioji
organizacija, nurodydama terminus, gali pateikti nuorodą į Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos
ir saugumo srityje, įstatymo 62 straipsnį. Jei tie terminai nepateikiami, turi būti užpildytas
VI.4.3 punktas.
Jeigu buvo pateikta informacija apie pretenzijų pateikimo procedūrą, šiame papunktyje
perkančioji organizacija nurodo reikalaujamus savo kontaktinius duomenis.
Jeigu informacija buvo teikiama tik apie ieškinių teismui pateikimo terminus, šiame papunktyje
nurodoma VI.4.1) papunktyje nurodytos institucijos kontaktinė informacija.
Šio punkto perkančioji organizacija nepildo. Išsiuntimo data sistemoje suformuojama
automatiškai.
Pildomas tiek kartų, kiek yra dalių.
Ši forma naudojama, kai nusprendžiama paskelbti informaciją apie pirkimą, kai yra priimamas
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Eil.
Nr.

Skelbimo
forma

Skelbimo formos
dalis

Skelbimo
formos
punktas

standartinė
forma

Skelbimo formos pildymo nurodymai

sprendimas nustatyti laimėjusį pasiūlymą, atlikus pirkimą, apie kurį, perkančiosios
organizacijos manymu, nebuvo privaloma skelbti.
I dalis: Perkančioji
organizacija
ar
perkantysis
subjektas
I dalis: Perkančioji
organizacija
ar
perkantysis
subjektas
I dalis: Perkančioji
organizacija
ar
perkantysis
subjektas
I dalis: Perkančioji
organizacija
ar
perkantysis
subjektas
II dalis: Objektas

I.1)

Pildomas taip pat, kaip SkG-1 formos I.1) punktas.

I.4)

Pildomas taip pat, kaip SkG-1 formos I.2) punktas.

I.5)

Pildomas taip pat, kaip SkG-1formos I.3) punktas.

I.6)

Pildomas taip pat, kaip SkG-1 formos I.3) punktas.

II.1.1)

Pildomas taip pat, kaip SkG-1 formos II.1.1) punktas.

15
standartinė
forma

II dalis: Objektas

II.1.2)

Pildomas taip pat, kaip SkG-1 formos II.1.6) punktas.

15
standartinė

II dalis: Objektas

II.1.3)

Pildomas taip pat, kaip SkG-1 formos II.1.2) punktas.

13.64.

15
standartinė
forma

13.65.

15
standartinė
forma

13.66.

15
standartinė
forma

13.67.

15
standartinė
forma

13.68.

15
standartinė
forma

13.69.

13.70.
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Eil.
Nr.

Skelbimo
forma

Skelbimo formos
dalis

Skelbimo
formos
punktas

Skelbimo formos pildymo nurodymai

forma
13.71.

15
standartinė
forma

II dalis: Objektas

II.1.4)

Pildomas taip pat, kaip SkG-1 formos II.1.5) punktas.

13.72.

15
standartinė
forma

II dalis: Objektas

II.1.6)

Pildomas taip pat, kaip SkG-1 formos II.1.8) punktas.

13.73.

15
standartinė
forma

II dalis: Objektas

II.1.7)

Nurodoma bendra pirkimo vertė, jeigu įmanoma (informacija apie atskiras sutartis teikiama V
dalyje) arba nurodomas mažiausios ir didžiausios kainos pasiūlymas, į kurį buvo atsižvelgta.

13.74.

15
standartinė
forma

II dalis: Objektas

II.2.1)

Tuo atveju, jeigu pirkimo objektas yra skaidomas į dalis ir atitinkamai pirkimo daliai
perkančioji organizacija suteikia pavadinimą, tai šį pavadinimą ir pirkimo dalies numerį įrašo
šiame punkte.

13.75.

15
standartinė
forma

II dalis: Objektas

II.2.2)

Tuo atveju, jeigu pirkimo objektas yra skaidomas į dalis, šiame punkte perkančioji organizacija
gali nurodyti BVPŽ kodą, tiksliausiai apibūdinantį atitinkamą pirkimo objekto dalį.

13.76.

15
standartinė
forma

II dalis: Objektas

II.2.3)

Įrašoma pagrindinė darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta. Jeigu pagal
pirkimo pobūdį yra įmanoma, gali būti nurodomas konkretus darbų atlikimo, prekių pristatymo
ar paslaugų teikimo vietos adresas. NUTS kodas gali būti nenurodomas. Šis kodas
yra nustatytas konkrečiai teritorijai, vadovaujantis Europos Sąjungos bendruoju teritorinių
statistinių vienetų klasifikatoriumi, patvirtintu, Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu
(EB) Nr. 1888/2005, iš dalies keičiančiu Reglamentą (EB) Nr. 1059/2003 dėl bendro teritorinių
statistinių vienetų klasifikatoriaus (NUTS) nustatymo, į Europos Sąjungą įstojus Čekijos
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Eil.
Nr.

13.77.

Skelbimo
forma

15
standartinė
forma

Skelbimo formos
dalis

II dalis: Objektas

Skelbimo
formos
punktas

II.2.4)

Skelbimo formos pildymo nurodymai

Respublikai, Estijai, Kiprui, Latvijai, Lietuvai, Vengrijai, Maltai, Lenkijai, Slovėnijai ir
Slovakijai (OL 2005 L 309, p. 1), vadinamu NUTS (pavyzdžiui, perkančiosios organizacijos
kontaktinėje informacijoje pateikiamas adresas yra Alytaus apskrityje, tai pateikiamas NUTS
kodas yra LT001; Kauno apskrityje – LT002; Klaipėdos apskrityje – LT003); Marijampolės
apskrityje – LT004; Panevėžio apskrityje – LT005; Šiaulių apskrityje – LT006; Tauragės
apskrityje – LT007; Telšių apskrityje – LT008; Utenos apskrityje – LT009;Vilniaus apskrityje –
LT00A).
Pateikiama detalesnė informacija apie pirkimo objektą (ketinamas įsigyti prekes, paslaugas,
darbus) ir kiekį (apimtį) (atsižvelgiant į kainodaros taisyklėse nustatytą pirkimo sutarties kainos
apskaičiavimo būdą) arba nurodomi poreikiai ir reikalavimai.
Jeigu informacija teikiama apie pirkimo objekto dalį, tai pateikiama informacija apie konkrečią
pirkimo objekto dalį, pavyzdžiui, nurodant tai daliai ketinamų įsigyti prekių, paslaugų ar darbų
kiekį (apimtį) fiziniais mato vienetais (pavyzdžiui, tona, kvadratinis metras ir pan.), darbų
pirkimo atveju, jeigu žinoma, gali būti nurodoma numatoma darbų sąmata (vertė) be PVM. Tais
atvejais, kai nurodžius fiziniais mato vienetais paslaugų apimtis neatsispindi, pateikiamas
platesnis aprašymas, nurodomi poreikiai ir reikalavimai.

13.78.

15
standartinė
forma

II dalis: Objektas

II.2.5)

Nurodoma, koks vertinimo kriterijus pasirenkamas.

13.79.

15
standartinė
forma

II dalis: Objektas

II.2.11)

Pildomas taip pat, kaip SkG-1 formos II.2.2) punktas.

13.80.

15
standartinė
forma

II dalis: Objektas

II.2.13)

Pildomas taip pat, kaip SkG-1 formos VI.2) punktas.
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Eil.
Nr.

Skelbimo
forma

Skelbimo formos
dalis

Skelbimo
formos
punktas

13.81.

15
standartinė
forma

II dalis: Objektas

13.82.

15
standartinė
forma

IV
Procedūra

dalis: IV1.1)

Nurodomas Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo atitinkamas
straipsnis, dalis ir punktas, kuriuo vadovaujantis buvo priimtas sprendimas pirkti nepaskelbus
apie pirkimą bei įrašomas pirkimo, apie kurį jau buvo skelbta, numeris.

13.83.

15
standartinė
forma

IV
Procedūra

dalis: IV.1.3)

Pažymima, jeigu pirkimas yra susijęs su preliminariosios sutarties sudarymu.

13.84.

15
standartinė
forma

IV
Procedūra

dalis: IV.2.1)

Nepildomas

13.85.

15
standartinė
forma

V dalis: Sutarties
skyrimas

13.86.

15
standartinė
forma

V dalis: Sutarties V.2.1)
skyrimas

13.87.

15
standartinė
forma

V dalis: Sutarties V.2.2)
skyrimas

II.2.14)

Skelbimo formos pildymo nurodymai

Pildomas taip pat, kaip SkG-1 formos VI.3) punktas.

Šis punktas pildomas tiek kartų, kiek reikia, pateikiant informaciją apie ketinamas sudaryti
pirkimo sutartis. Pildant, apie kiekvieną pirkimo sutartį pateikiama informacija: įrašomas
pirkimo sutarties numeris, jeigu pirkimo objektas yra skirstomas į dalis, įrašomas pirkimo dalies
numeris, taip pat įrašomas pirkimo dalies pavadinimas.
Nurodoma sutarties sudarymo data.

Atitinkamai pažymima, ar buvo / nebuvo sudaryta su tiekėjų grupe.
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Eil.
Nr.

Skelbimo
forma

13.88.

15
standartinė
forma

Skelbimo formos
dalis

Skelbimo
formos
punktas

V dalis: Sutarties V.2.3)
skyrimas

Skelbimo formos pildymo nurodymai

Pateikiama informacija apie tiekėją, iš kurio ketinama pirkti prekes, paslaugas ar darbus
nepaskelbus apie pirkimą.
Nurodomas oficialus tiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas ir
kontaktiniai duomenys (elektroninio pašto adresas, interneto svetainės adresas, telefonas,
faksas).
Jei tiekėjas yra fizinis asmuo, nurodomas jo vardas ir pavardė. Tais atvejais, kai tiekėjas yra
fizinis asmuo ir nurodžius jo vardą, pavardę kartu V.2.4) punkte nurodyta sutarties verte, galima
spręsti apie konkretaus fizinio asmens gaunamas pajamas, galima pildyti tik vieną iš punktų:
arbą šį punktą, nurodant fizinio asmens vardą, pavardę, arba V.2.4) punktą, nurodant pirkimo
sutarties vertę.
Taip pat, pažymima atitinkamai – ar būsimas tiekėjas yra / nėra smulkiojo ir vidutinio verslo
subjektas, suprantamas taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos smulkaus ir vidutinio verslo
plėtros įstatyme.

13.89.

15
standartinė
forma

V dalis: Sutarties V.2.4)
skyrimas

13.90.

15
standartinė
forma

V dalis: Sutarties V.2.5)
skyrimas

13.91.

15
standartinė
forma

VI
Papildoma
informacija

dalis: VI.3)

Tais atvejais, kai dėl vieno pirkimo objekto (ar dėl vienos pirkimo objekto dalies) ketinama
sudaryti pirkimo sutartis su keliais tiekėjais, šis punktas pildomas tiek kartų, kiek reikia.
Nurodoma bendra pirkimo vertė, jeigu įmanoma (informacija apie atskiras sutartis teikiama V
dalyje) arba nurodomas mažiausios ir didžiausios kainos pasiūlymas, į kurį buvo atsižvelgta.
Gali būti pateikiama informacija, jeigu žinoma, apie subrangą: atitinkamai pažymima, jeigu
vykdant sutartį planuojama pasitelkti subrangovus, galima nurodyti kiek subrangai bus skiriama
sutarties vertės ar sutarties dalies (procentais). Taip pat, galima aprašyti sutarties dalį, kuri bus
perduota vykdyti subrangovams.
Perkančioji organizacija savo nuožiūra gali pateikti bet kokią su pirkimu susijusią papildomą
informaciją.
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Eil.
Nr.

Skelbimo
forma

13.92.

15
standartinė
forma

VI
Papildoma
informacija

dalis: VI.4.1)

Pildomas taip pat, kaip SkG-1 formos VI.4.1) punktas.

13.93.

15
standartinė
forma

VI
Papildoma
informacija

dalis: VI.4.2)

Šis punktas nėra pildomas.

13.94.

15
standartinė
forma

VI
Papildoma
informacija

dalis: VI.4.3)

Pildomas taip pat, kaip SkG-1 formos VI.4.2) punktas.

13.95.

15
standartinė
forma

VI
Papildoma
informacija

dalis: VI.4.4)

Pildomas taip pat, kaip SkG-1 formos VI.4.3) punktas.

13.96.

15
standartinė
forma

VI
Papildoma
informacija

dalis: VI.5)

Skelbimo išsiuntimo data yra nurodoma automatiškai, perkančioji organizacija šio punkto
nepildo.

13.97.

16
standartinė
forma
16
standartinė
forma

13.98.

13.99.

16

Skelbimo formos
dalis

Skelbimo
formos
punktas

Skelbimo formos pildymo nurodymai

Forma „Išankstinis informacinis skelbimas apie gynybos ir saugumo srities sutartis“
I dalis: Perkančioji I.1)-I.4)
organizacija
ar
perkantysis
subjektas
II dalis: Sutarties

Pildoma taip pat, kaip 17 standartinės formos I.1)-I.4) punktai.

Ši dalis pildoma tiek kartų, kiek reikia.
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Eil.
Nr.

13.100.

13.101.

13.102.

13.103.

13.104.

13.105.

13.106.

Skelbimo
forma

Skelbimo formos
dalis

Skelbimo
formos
punktas

standartinė
forma
16
standartinė
forma
16
standartinė
forma

objektas

16
standartinė
forma
16
standartinė
forma

II dalis: Sutarties II.5)
objektas

16
standartinė
forma
16
standartinė
forma

II dalis: Sutarties II.7)
objektas

16
standartinė

Skelbimo formos pildymo nurodymai

II dalis: Sutarties II.1)-II.-3)
objektas

Pildoma taip pat, kaip 17 standartinės formos II.1)-II.3) punktai.

II dalis: Sutarties II.4)
objektas

Pateikiamas trumpas darbų, prekių ar paslaugų pobūdžio ir jų kiekio (apimties) fiziniais mato
vienetais (pvz., kvadratiniais metrais, tonomis ir pan.) aprašymas. Jei žinoma, gali būti
nurodoma numatoma darbų, prekių ar paslaugų sąmata (vertė) be PVM arba numatomos
mažiausios ir didžiausios sąmatos (vertės) be PVM intervalas.
Pildoma taip pat, kaip 17 standartinės formos II.1.6) punktas.

II dalis: Sutarties II.6)
objektas

III dalis: Teisinė, III.1.1)
ekonominė,
finansinė
ir
techninė
informacija
III dalis: Teisinė, III.2)
ekonominė,

Šiame punkte gali būti nurodoma numatoma pirkimo procedūrų pradžios data, t. y. numatoma
Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 8 straipsnio 2 dalyje
apibūdinta pirkimo pradžios data. Taip pat nurodoma pirkimo sutarties trukmė (mėnesiais arba
dienomis nuo pirkimo sutarties sudarymo) arba darbų pradžios ir pabaigos datos. Pirkimo
sutarties trukmė nurodoma, atsižvelgiant į abipusių įsipareigojimų įvykdymo terminą. Darbų
pradžios ir pabaigos datos nurodomos tik tuo atveju, jei dėl objektyvių priežasčių perkančiajai
organizacijai būtina nurodyti konkrečią kalendorinę datą ir šią datą galima tiksliai numatyti.
Pildoma taip pat, kaip 17 standartinės formos VI.3) punktas.
Perkant darbus, formos III.1.1 punkte, jei žinoma, įrašomos pagrindinės apmokėjimo už atliktus
darbus sąlygos (pvz., terminas, per kurį perkančioji organizacija sumokės rangovui atlyginimą
už atliktus darbus).
Šis punktas pildomas, jei perkančioji organizacija pasinaudoja Viešųjų pirkimų, atliekamų
gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 18 straipsnio suteikta teise nustatyti sąlygas, sudarančias
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Eil.
Nr.

13.107.

13.108.

13.109.

13.110.

13.111.

Skelbimo
forma

Skelbimo formos
dalis

Skelbimo
formos
punktas

ir

Skelbimo formos pildymo nurodymai

forma

finansinė
techninė
informacija

16
standartinė
forma
16
standartinė
forma
16
standartinė
forma

VI
Papildoma
informacija
VI
Papildoma
informacija
VI
Papildoma
informacija

dalis: VI.1)

galimybę pirkimuose dalyvauti tik šio straipsnio 1 dalies 1 – 4 punktuose nurodytiems tiekėjams
(šiuo atveju žymimas langelis „Sutartis skirta tik globojamoms darbo grupėms“), arba šio
straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodytiems tiekėjams (šiuo atveju žymimas langelis „Sutartis turi
būti vykdoma įgyvendinant globojamas užimtumo programas“). Perkančioji organizacija
formos VI.2 punkte „Papildoma informacija“ nurodo dokumentus, kuriuos turi pateikti tiekėjas,
siekdamas įrodyti, kad jo statusas atitinka Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo
srityje, įstatymo 18 straipsnio reikalavimus.
Pildoma taip pat, kaip 17 standartinės formos VI.2) punktas.

dalis: VI.2)

Pildoma taip pat, kaip 17 standartinės formos VI.3) punktas.

dalis: VI.3)

16
standartinė
forma
18

VI
Papildoma
informacija

dalis: VI.4)

Perkančioji organizacija nurodo valstybinių institucijų interneto svetainių adresus, kuriuose
galima gauti informacijos apie mokesčius (rekomenduojama nurodyti Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos bei Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos interneto svetainių adresus – http://finmin.lrv.lt/ ir http://www.vmi.lt), aplinkos
apsaugą (rekomenduojama nurodyti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos interneto
svetainės adresą – http://www.am.lt), darbuotojų apsaugą ir jų darbo sąlygas (rekomenduojama
nurodyti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Valstybinės darbo
inspekcijos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto
svetainių adresus – http:/www.socmin.lt ir http://www.vdi.lt) reglamentuojančius teisės aktus.
Teisės aktų pavadinimų nurodyti nereikia. Jei perkančioji organizacija nori pateikti papildomą
informaciją apie valstybės institucijas, iš kurių galima gauti informacijos apie paminėtus teisės
aktus, pildomos 16 standartinės formos A priedo II–IV dalys.
Šis punktas nepildomas
Perkančioji organizacija, skelbdama apie sudarytą sutartį pagal Viešųjų pirkimų, atliekamų
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Eil.
Nr.

13.112.

13.113.

13.114.

13.115.

13.116.

13.117.

Skelbimo
forma

standartinė
forma
18
standartinė
forma
18
standartinė
forma
18
standartinė
forma
18
standartinė
forma
18
standartinė
forma

18
standartinė
forma

Skelbimo formos
dalis

Skelbimo
formos
punktas

I dalis: Perkančioji I.1)-I.4)
organizacija
ar
perkantysis
subjektas
II dalis: Sutarties II.1.1)objektas
II.1.3)

Skelbimo formos pildymo nurodymai

gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 45 straipsnio 4 dalį, pildo 18 standartinę formą
„Skelbimas apie sutarčių sudarymą gynybos ir saugumo srityje“.
Pildoma taip pat, kaip 17 standartinės formos I.1)-I.4) punktai.

Pildoma taip pat, kaip 17 standartinės formos II.1)-II.3)

II dalis: Sutarties II.1.4)
objektas

Pildoma taip pat, kaip 17 standartinės formos II.1.5)

II dalis: Sutarties II.1.5)
objektas

Pildoma taip pat, kaip 17 standartinės formos II.1.6)

II dalis: Sutarties II.2)
objektas

Šiame punkte nurodoma bendra galutinė sudarytos pirkimo sutarties vertė, įvertinant visas
pirkimo dalis, galimas pasirinkimo galimybes ir galimus pirkimo sutarties atnaujinimus. Jei
buvo sudarytos kelios pirkimo sutartys, nurodoma bendra (susumuota) jų vertė, įskaitant
kiekvienos jų atnaujinimo galimybes ir pirkimo dalis. Jei pirkimo sutartyje nustatomas įkainis,
perkančioji organizacija apytiksliai apskaičiuoja pirkimo sutarties vertę. Taip pat nurodoma
valiuta. Kaip alternatyvą galima nurodyti svarstytą mažiausios ir didžiausios kainų pasiūlymus
bei valiutą. Taip pat reikia nurodyti, ar vertė pateikiama su PVM ar be jo, bei PVM tarifą, jei
vertė nurodoma su PVM tarifu. Jei PVM tarifai skirtingoms pirkimo sutartims ar pirkimo
dalims skirtingi, vertė nurodoma be PVM.
Pažymima, kokį pirkimo būdą taikant buvo atliktos pirkimo procedūros, kurių metu sudaryta(os) pirkimo sutartis(-ys):
1) jei pirkimas buvo atliekamas riboto konkurso būdu, žymimas langelis „Ribota
procedūra“;
2) jei pirkimas buvo atliekamas riboto konkurso būdu nustatant sutrumpintus pasiūlymų

IV
Procedūra

dalis: IV.1)
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Eil.
Nr.

13.118.

13.119.

Skelbimo
forma

18
standartinė
forma
18
standartinė

Skelbimo formos
dalis

Skelbimo
formos
punktas

IV
Procedūra

dalis: IV.2.1)

IV
Procedūra

dalis: IV.2.2)

Skelbimo formos pildymo nurodymai

pateikimo terminus, vadovaujantis Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo
srityje, įstatymo 27 straipsnio 9 dalimi, žymimas langelis „Supaprastinta ribota
procedūra“;
3) jei pirkimas buvo atliekamas konkurencinio dialogo būdu, pažymimas langelis
„Konkurencinis dialogas“; jei pirkimas buvo atliekamas skelbiamų derybų būdu,
pažymimas langelis „Derybų procedūra, kai skelbiamas skelbimas apie pirkimą“;
4) jei pirkimas buvo atliekamas derybų būdu nustatant sutrumpintus pasiūlymų pateikimo
terminus, vadovaujantis Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje,
įstatymo 27 straipsnio 9 dalimi, žymimas langelis „Supaprastinta derybų procedūra“;
5) jei pirkimas buvo atliekamas neskelbiamų derybų būdu, žymimas langelis „Derybų
procedūra, kai neskelbiamas skelbimas apie pirkimą“. Taip pat reikia užpildyti 18
standartinės formos D3 priedą, kurio 1 dalyje pažymima neskelbiamų derybų
pasirinkimo priežastis; jei buvo atliekamas Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir
saugumo srityje, įstatymo 2 priede išvardintų paslaugų, kurių vertė yra didesnė nei vertė,
nurodyta Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 16 straipsnio
1 dalyje, supaprastintas pirkimas arba pirkimas, kuris nepatenka į Direktyvos
2009/81/EB taikymo sritį, t. y. perkančioji organizacija atliko Viešųjų pirkimų,
atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 3 straipsnyje nustatytą pirkimą, ir apie jį
nebuvo skelbta Europos Sąjungos leidinių biure, žymimas langelis „Derybų procedūra,
kai neskelbiamas skelbimas apie pirkimą“ (atvejais, išvardintais 18 standartinės formos
D3 priedo 2 dalyje). Taip pat reikia užpildyti 18 standartinės formos D3 priedą, kurio 2
dalyje pažymimas atitinkamas langelis bei paaiškinama, kodėl pirkimo sutarties
sudarymas iš anksto nepaskelbus skelbimo apie pirkimą Europos Sąjungos leidinių biure
yra teisėtas.
Nurodomi pirkimo procedūrų metu taikyti pasiūlymų vertinimo kriterijai (mažiausios kainos
arba ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo). Jei pasiūlymai buvo vertinami pagal ekonomiškai
naudingiausio pasiūlymo kriterijų, reikia juos išvardinti ir nurodyti jų lyginamąjį svorį.
Pažymima, ar buvo surengtas elektroninis aukcionas.
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Eil.
Nr.

13.120.

13.121.

13.122.

13.123.

13.124.

13.125.

13.126.

Skelbimo
forma

forma
18
standartinė
forma
18
standartinė
forma
18
standartinė
forma
18
standartinė
forma
18
standartinė
forma
18
standartinė
forma
18
standartinė
forma

Skelbimo formos
dalis

IV
Procedūra

Skelbimo
formos
punktas

dalis: IV.3.1)

IV.3.2)

V dalis: Sutarties
sudarymas
V dalis: Sutarties V.1)
sudarymas

Skelbimo formos pildymo nurodymai

Jei apie pirkimą buvo skelbta Europos Sąjungos leidinių biure, formos IV.3.1 punkte
perkančioji organizacija nurodo skelbime apie pirkimą nurodytą pirkimo numerį.
Nurodomi ankstesnių skelbimų dėl atlikto pirkimo duomenys (jei tokių buvo)
Pateikiama informacija apie sudarytas pirkimo sutartis. Įrašomas pirkimo sutarties numeris,
numeruojama iš eilės (1, 2, 3 ir t. t.), pirkimo dalies numeris bei nurodomas pirkimo dalies
pavadinimas.
Įrašoma sprendimo sudaryti pirkimo sutartį priėmimo data

V dalis: Sutarties V.2)
sudarymas

Nurodoma, kiek dėl šios pirkimo sutarties buvo gauta pasiūlymų ir, jei pirkimas buvo vykdytas
CVP IS priemonėmis, nurodoma elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius.

V dalis: Sutarties V.3)
sudarymas

Nurodoma, kiek dėl šios pirkimo sutarties buvo gauta pasiūlymų ir, jei pirkimas buvo vykdytas
CVP IS priemonėmis, nurodoma elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius.

V dalis: Sutarties V.4)
sudarymas

Punkte pateikiama informacija apie pirkimo sutarties vertę:
1) gali būti nurodoma pradinė numatyta pirkimo sutarties vertė (numatoma planuojamo
pirkimo vertė) ir valiuta, taip pat pažymima, ar vertė nurodoma su PVM ar be jo, bei
PVM tarifas. Jei atskiroms pirkimo sutarties objekto dalims taikomas skirtingas PVM
tarifas, vertę reikėtų rašyti be PVM;
2) visada nurodoma bendra galutinė pirkimo sutarties vertė, įvertinant visas galimas
pasirinkimo galimybes ir galimus pirkimo sutarties atnaujinimus, ir valiuta arba galima
nurodyti mažiausią siūlytą kainą ir didžiausią siūlytą kainą bei valiutą. Jei pirkimo
sutartyje nustatomas įkainis, perkančioji organizacija apytiksliai apskaičiuoja pirkimo
sutarties vertę. Taip pat pažymima, ar vertė nurodoma su PVM ar be jo, bei PVM tarifas.
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Eil.
Nr.

Skelbimo
forma

Skelbimo formos
dalis

Skelbimo
formos
punktas

13.127.

18
standartinė
forma

V dalis: Sutarties V.5)
sudarymas

13.128.

18
standartinė
forma
18
standartinė
forma

VI
papildoma
informacija
VI
papildoma
informacija

13.129.

Skelbimo formos pildymo nurodymai

Jei atskiroms pirkimo sutarties objekto dalims taikomas skirtingas PVM tarifas, vertę
reikėtų rašyti be PVM;
3) jei perkančioji organizacija nurodo metinę arba mėnesinę pirkimo sutarties vertę, reikia
nurodyti metų arba mėnesių, kuriems pirkimo sutartis sudaryta, skaičių, įvertinant visas
galimas pasirinkimo galimybes ir galimus pirkimo sutarties atnaujinimus. Jei formos
V.4 punkto antrajame langelyje nurodoma bendra galutinė sutarties vertė, šis langelis
nepildomas.
Pažymima, ar tiekėjas dalį pirkimo sutarties vykdyti perduos subrangovams. Jei pažymimas
langelis „Taip“, gali būti nurodoma preliminari pirkimo sutarties dalies, kuri bus perduota
vykdyti subrangovams, vertė be PVM ir valiuta arba pirkimo sutarties dalis išreikšta procentais.
Taip pat, jei žinoma, galima trumpai apibūdinti tą pirkimo sutarties dalį, kuri bus perduota
vykdyti pagal subrangos sutartį, nurodant vertę ir dalį procentais. Jei nežinoma nei sutarties
dalies, kuri bus perduota vykdyti subrangovams, vertė, nei jos dalis procentais, žymimas
langelis „Nežinoma“. Jei perkančioji organizacija reikalauja renkantis subrangovus visai ar
daliai pirkimo sutarties vykdyti, vadovautis Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo
srityje, įstatymo III skyriaus nuostatomis, pažymimas langelis „Visos arba kai kurios subrangos
sutartys bus sudarytos konkurso būdu“. Perkančioji organizacija, pažymėjusi langelį „Dalis
sutarties bus perduota vykdyti subrangovams konkurso būdu“, nurodo mažiausią pirkimo
sutarties dalį išreikštą procentiniu intervalu (mažiausia ir didžiausia procentinė dalis) nuo
pirkimo sutarties vertės, kuriai subrangovai turi būti pasitelkiami vadovaujantis Viešųjų
pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo III skyriaus nuostatomis. Tokia
pirkimo sutarties dalis turi sudaryti ne daugiau kaip 30 procentų visos pirkimo sutarties vertės.

dalis: VI.1)

Pildomas taip pat, kaip 17 standartinės formos VI.2) punktas.

dalis: VI.2)

Pildomas taip pat, kaip 17 standartinės formos VI.3) punktas.
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Eil.
Nr.

13.130.

13.131.

13.132.

13.133.

13.134.

Skelbimo
forma

18
standartinė
forma
18
standartinė
forma
18
standartinė
forma

19
standartinė
forma
19

Skelbimo formos
dalis

VI
papildoma
informacija
C3 priedas

Skelbimo
formos
punktas

dalis: VI.4)

D3 priedas

I dalis: Konkurso I.1)

Skelbimo formos pildymo nurodymai

Pildomas taip pat, kaip 17 standartinės formos VI.4) punktas.
Šiame priede išvardintos paslaugų kategorijos ir kokios paslaugos joms yra priskiriamos. Tai
informaciją perkančiosioms organizacijoms pateikiantis priedas, kurio pildyti nereikia.
D3 priedo 1 punktas turi būti užpildytas tuomet, kai perkančioji organizacija pirkimą atliko
neskelbiamų derybų būdu. D3 priedo 1 punkte pažymimas atitinkamas langelis, jei
neskelbiamos derybos buvo atliktos vadovaujantis Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir
saugumo srityje, įstatymo:
19 straipsnio 4 dalies 1 punktu;
19 straipsnio 4 dalies 2 punktu;
19 straipsnio 4 dalies 3 punktu;
19 straipsnio 4 dalies 4 punktu;
19 straipsnio 4 dalies 5 punktu;
19 straipsnio 5 dalies 1 punktu;
19 straipsnio 5 dalis 2 punktu;
19 straipsnio 6 dalies 1 punktu arba 7 dalies 1 punktu;
19 straipsnio 6 dalies 2 punktu;
19 straipsnio 6 dalies 3 punktu;
19 straipsnio 7 dalies 2 punktu;
19 straipsnio 8 dalimi.
D3 priedo 2 punktas nepildomas.
Laimėjęs dalyvis, pranešdamas apie numatomą sudaryti subrangos sutartį pagal Viešųjų
pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 57 straipsnio 1 dalį, privalo užpildyti
19 standartinę formą „Skelbimas apie subrangą“
Pildoma taip pat, kaip 17 standartinės formos I.1) punktas
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Eil.
Nr.

13.135.

13.136.

13.137.

13.138.

13.139.

13.140.

13.141.

13.142.

Skelbimo
forma

standartinė
forma
19
standartinė
forma
19
standartinė
forma
19
standartinė
forma
19
standartinė
forma
19
standartinė
forma
19
standartinė
forma
19
standartinė
forma

19
standartinė
forma

Skelbimo formos
dalis

Skelbimo
formos
punktas

Skelbimo formos pildymo nurodymai

laimėtojas
II dalis: Subrangos II.1.1)sutarties objektas
II.1.2)

Pildoma taip pat, kaip 17 standartinės formos II.1.1)-II.1.2) punktai

II dalis: Subrangos II.1.3)
sutarties objektas

Pildoma taip pat, kaip 17 standartinės formos II.1.5) punktas

II dalis: Subrangos II.1.4)
sutarties objektas

Pildoma taip pat, kaip 17 standartinės formos II.1.6) punktas

II dalis: Subrangos II.1.5)
sutarties objektas

Pildoma taip pat, kaip 17 standartinės formos II.1.4) punktas

II dalis: Subrangos II.2.1)
sutarties objektas

Pildoma taip pat, kaip 17 standartinės formos II.2.1) punktas

II dalis: Subrangos II.3)
sutarties objektas

Pildoma taip pat, kaip 17 standartinės formos II.3) punktas

III dalis: Teisinė, III.1.1)
ekonominė,
finansinė
ir
techninė
informacija
III dalis: Teisinė, III.2)
ekonominė,
finansinė
ir
techninė

Pildoma taip pat, kaip 17 standartinės formos III.1.1) punktas

Nurodomi perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentuose nustatyti minimalūs
kvalifikaciniai (teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ir techninio ir (arba)
profesinio pajėgumo), informacijos saugos ar tiekimo patikimumo reikalavimai, kurie bus
taikomi atliekant subrangovų atranką ir jų pasiūlymų vertinimą.

30

Eil.
Nr.

13.143.

13.144.

13.145.

13.146.

13.147.

13.148.

13.149.

13.150.

13.151.

Skelbimo
forma

19
standartinė
forma
19
standartinė
forma
19
standartinė
forma
19
standartinė
forma
19
standartinė
forma
19
standartinė
forma
19
standartinė
forma
19
standartinė
forma19
standartinė
forma
19

Skelbimo formos
dalis

informacija
IV
Procedūra

Skelbimo
formos
punktas

Skelbimo formos pildymo nurodymai

dalis: IV.1)

Šiame punkte aprašoma, pagal kokius kriterijus bus vertinami pasiūlymai.

IV
Procedūra

dalis: IV.2.2)

IV
Procedūra

dalis: IV.2.3)

Nurodomi ankstesnių skelbimų dėl to paties pirkimo duomenys (jei tokių buvo). Atitinkamai
nurodomas skelbimo apie sutarties sudarymą numeris, kuris buvo suteiktas Europos Sąjungos
leidinių biuro. Jei tokių skelbimų buvo ne vienas, rekomenduojame tokių skelbimų numerius
įrašyti šio punkto skiltyje „Kiti ankstesni skelbimai“.
Pildoma taip pat, kaip 17 standartinės formos IV.3.4) punktas

IV
Procedūra

dalis: IV.2.4)

Pildoma taip pat, kaip 17 standartinės formos IV.3.5) punktas

IV
Procedūra

dalis: IV.2.5)

Pildoma taip pat, kaip 17 standartinės formos IV.3.6) punktas

VI
Papildoma
informacija
VI
Papildoma
informacija
VI
Papildoma
informacija

dalis: VI.1)

Pildoma taip pat, kaip 17 standartinės formos VI.2) punktas

dalis: VI.2)

Pildoma taip pat, kaip 17 standartinės formos VI.3) punktas

dalis: VI.3)

Šis punktas nepildomas.

C3 priedas

Šiame priede išvardintos paslaugų kategorijos ir kokios paslaugos joms yra priskiriamos. Tai
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Eil.
Nr.

Skelbimo
forma

standartinė
forma

Skelbimo formos
dalis

Skelbimo
formos
punktas

Skelbimo formos pildymo nurodymai

informaciją perkančiosioms organizacijoms pateikiantis priedas, kurio pildyti nereikia.
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IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
14. Tipinių formų tekstinėje versijoje (pavyzdžiui, PDF, Word formatais) laukelių, kurie
pažymėti apskritimu (○) pažymėjimas (pasirinkimas) ir, jei reikia, atitinkamos informacijos
pateikimas yra privalomojo pobūdžio, t. y. tais atvejais, kai duodami keli pasirinkimai, kurie yra
pažymėti apskritimu (○), vieną iš jų pasirinkti yra privaloma, o laukelių, kurie pažymėti kvadratu
(□) – pažymėjimas (pasirinkimas) yra pasirenkamas atsižvelgiant į konkretaus pirkimo situaciją.
15. Kartu su skelbimu apie pirkimą perkančioji organizacija CVP IS skelbia pirkimo
dokumentus, kuriuos įmanoma pateikti elektroninėmis priemonėmis, įskaitant technines
specifikacijas, dokumentų paaiškinimus (patikslinimus). CVP IS neskelbiami įslaptinti pirkimo
dokumentai.
_________________

