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Sk-4 tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
direktoriaus 2007 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr.
1S-42
(Viešųjų pirkimų tarnybos
direktoriaus 2008 m. rugpjūčio 6 d.
įsakymo Nr. 1S-73 redakcija)
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Pildo VPT darbuotojas

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Juridinių asmenų registras, 188714469, Vytauto g. 12, Tel.: (8 448) 73 147, Faks.:
(8 448) 71 608, vaida.rimkute@plunge.lt, http://www.plunge.lt
Viešųjų pirkimų tarnybai

SKELBIMAS DĖL PAPILDOMOS INFORMACIJOS ARBA PATAISOS
20

m.

d. Nr.

Primename: jeigu dėl pataisymų ar papildymų iš esmės keistųsi skelbimo
apie pirkimą originale išdėstytos sąlygos, tai privalės būti pratęsti
pasiūlymų pateikimo terminai
I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
I.1.) PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS KONTAKTINIAI DUOMENYS
Kontaktiniai duomenys
Kam: Jūratė Garčinskaitė

Telefonas
(8 448) 73 147

El. paštas
vaida.rimkute@plunge.lt

Faksas
(8 448) 71 608

Interneto adresas
Pagrindinis perkančiosios organizacijos (institucijos)adresas
(URL): http://www.plunge.lt

II DALIS: PIRKIMO OBJEKTAS
II.1. PIRKIMO OBJEKTO APIBŪDINIMAS
II.1.1. Pirkimo pavadinimas (kaip nurodyta skelbimo originale)
Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 166 Plungė-Vėžaičiai ruožo nuo 0,066 km iki
3,10 km rekonstravimas, įrengiant žiedinę sankryžą, pėsčiųjų ir dviračių takus bei
jungiamuosius kelius techninio darbo projekto parengimas ir darbai

II.1.2. Pirkimo objekto kodai pagal Bendrą viešųjų pirkimų žodyną
(angl.CPV)(kaip nurodyta skelbimo originale)
Pagrindinis žodynas
Pagrindinis
objektas

45233142-6 (Kelių remonto
darbai.)

Papildomas(-i)

71220000-6 (Architektūrinio

Papildomas žodynas (jei
taikoma)
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projektavimo paslaugos.)

III DALIS: PIRKIMO PROCEDŪROS
III.1. PIRKIMO PROCEDŪRA (kaip nurodyta skelbimo originale)
8. Supaprastintas atviras konkursas
III.2. ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA
III.2.1. Skelbimo originalo paskelbimo data 2016-09-06 (metai/mėnuo/diena)
IV DALIS: KITA INFORMACIJA

IV.1. ŠIO SKELBIMO TIKSLAS
Pataisa

Papildoma informacija

Pirkimo sutartis nesudaryta

IV.2. PIRKIMO PROCEDŪROS PABAIGA NESUDARIUS SUTARTIES
Nutraukus pirkimo procedūras
Atmetus visus pasiūlymus
Per nustatytą terminą tiekėjams
nepateikus nė vienos paraiškos ar
pasiūlymo
Pasibaigus pasiūlymų galiojimo laikui ir
nesudarius pirkimo sutarties dėl
priežasčių, kurios priklausė nuo tiekėjų
Visiems tiekėjams atsiėmus pasiūlymus ar
atsisakius sudaryti pirkimo sutartį
IV.3. INFORMACIJA, KURIĄ KETINAMA TAISYTI AR PAPILDYTI (kad būtų
galima patikslinti datų ar teksto, kuriuos ketinama pataisyti ar papildyti, vietą,
prašome visuomet nurodyti atitinkamus dalies ir punkto skirsnio ir pastraipos
skelbimo originale numerį)
IV.3.1. Perkančiosios
organizacijos
pateiktos pradinės
informacijos
pataisa

IV.3.2.

Skelbimo
originale

Centrinėje viešųjų pirkimų
informacinėje sistemoje
paskelbto skelbimo
duomenų nesutapimas su
perkančiosios organizacijos
pateikta pradine
informacija

Atitinkamuose
pirkimo
dokumentuose
(papildomos
informacijos prašytume
ieškoti atitinkamuose
reikalinguose pirkimo
dokumentuose)

Abu
atvejai

Abu atvejai
(papildomos
informacijos prašytume
ieškoti atitinkamuose
reikalinguose konkurso
dokumentuose)
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IV.3.3. Taisytinas skelbimo originalo tekstas (jei reikia)
Taisytina teksto
vieta:

Vietoj:

Valstybinės reikšmės krašto
kelio Nr. 166 Plungė-Vėžaičiai
ruožo nuo 0,066 km iki 3,10 km
rekonstravimo, įrengiant žiedinę
sankryžą, pėsčiųjų ir dviračių
takus bei jungiamuosius kelius
techninio darbo projekto
parengimo ir darbų pirkimas
apima: 1. Projektavimo
apimtys: - techninis darbo
projektas – 1 vnt. Projekto
sudėtis reglamentuota STR
1.05.06:2010 „Statinio
projektavimas). - Statinio
II.2.1.
projekto vykdymo priežiūra. 2.
Darbų apimtys: 2.1. kelio ruožo
Atsižvelgiant į
ilgis apie 3,034 km, plotis –
visas pirkimo
pagal kelio Nr. 166 Plungėobjekto dalis ir
pirkimo sutarčių Vėžaičiai žemės sklypo ribas.
pratęsimo
Sankryžų, apjungiamųjų kelių,
pėsčiųjų ir dviračių takų
galimybes,
perkamų prekių projektavimo zonose plotis – iki
kiekiai, paslaugų privačių žemės sklypo ribų
ar darbų
(sankryžas, apjungiamuosius
apimtys. Jei
kelius, pėsčiųjų ir dviračių takus
projektuoti nepažeidžiant
pirkimas
privačios nuosavybės sklypų
vykdomas
ribų); 2.2. kelio ruožo nuo
vadovaujantis
Viešųjų pirkimų
0,066 iki 2,57 km (išskyrus
įstatymu,
rekonstruojamas sankryžas)
asfalto dangos remontas; 2.3.
privaloma
pateikti
kelio ruožo nuo 2,68 iki 3,078
km rekonstrukcija su saugiais
reikalaujamą
informaciją be
kairiniais posūkiais į gatves ir
nuorodos į
įvažas pagal galimybes; 2.4.
sankryžų esančių 0,43 km; 1,14
pirkimo
km; 1,68 km; 2,11 km
dokumentus.
rekonstravimas į saugias, su
kairiniu posūkiu; 2.5. sankryžos
esančios 2,63 km
rekonstravimas į žiedinę
sankryžą; 2.6. jungiamojo kelio
kartu su pėsčiųjų ir dviračių
taku (kelio ruožo nuo 0,8 iki
1,14 km dešinėje kelio pusėje)
įrengimas; 2.7. pėsčiųjų ir
dviračių takų įrengimas kairėje
kelio pusėje nuo 2,56 iki 3,08
km; 2.8. pėsčiųjų ir dviračių
takų įrengimas dešinėje kelio
pusėje nuo 0,066 iki 3,10 km;
2.9. kelio ruožo nuo 2,68 iki
3,078 km ir sankryžų 0,43 km,

Turi būti:
Valstybinės reikšmės krašto
kelio Nr. 166 Plungė-Vėžaičiai
ruožo nuo 0,066 km iki 3,10 km
rekonstravimo, įrengiant žiedinę
sankryžą, pėsčiųjų ir dviračių
takus bei jungiamuosius kelius
techninio darbo projekto
parengimo ir darbų pirkimas
apima: 1. Projektavimo apimtys:
- techninis darbo projektas – 1
vnt. Projekto sudėtis
reglamentuota STR
1.05.06:2010 „Statinio
projektavimas). Statinio projekto
vykdymo priežiūra. 2. Darbų
apimtys: 2.1.kelio ruožo ilgis
apie 3,034 km, plotis – pagal
kelio Nr. 166 Plungė-Vėžaičiai
žemės sklypo ribas. Sankryžų,
apjungiamųjų kelių, pėsčiųjų ir
dviračių takų projektavimo
zonose plotis – iki privačių žemės
sklypo ribų (sankryžas,
apjungiamuosius kelius, pėsčiųjų
ir dviračių takus projektuoti
nepažeidžiant privačios
nuosavybės sklypų ribų); 2.2.
kelio ruožo nuo 0,066 iki 2,57
km (išskyrus rekonstruojamas
sankryžas) asfalto dangos
remontas; 2.3. kelio ruožo nuo
2,68 iki 3,078 km rekonstrukcija
su saugiais kairiniais posūkiais į
gatves ir įvažas pagal galimybes;
2.4. sankryžų esančių 0,43 km;
1,14 km; 1,68 km; 2,11 km
rekonstravimas į saugias, su
kairiniu posūkiu; 2.5. sankryžos
esančios 2,63 km
rekonstravimas į žiedinę
sankryžą; 2.6. D3 kategorijos
jungiamojo kelio (kelio ruožo nuo
0,8 iki 1,14 km dešinėje kelio
pusėje) įrengimas; 2.7. pėsčiųjų
ir dviračių takų įrengimas kairėje
kelio pusėje nuo 2,56 iki 3,078
km; 2.8. pėsčiųjų ir dviračių takų
įrengimas dešinėje kelio pusėje
nuo 0,066 iki 0,8 km; 2.9.
pėsčiųjų ir dviračių takų
įrengimas dešinėje kelio pusėje
nuo 1,14 iki 2,63 km; 2.10.
pėsčiųjų takų įrengimas dešinėje
kelio pusėje nuo 2,63 iki 3,078
km; 2.11. kelio ruožo nuo 2,68
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1,14 km, 1,68 km, 2,11 km,
2,63 km apšvietimas; 2.10.
kelio 2,9 km reguliuojamos
pėsčiųjų perėjos įrengimas.
2.11. Kt. darbai kaip tai
numatyta techninėje
specifikacijoje. Pagrindiniai
darbai – asfaltavimo darbai.

III.1.1.
Sutarties
įvykdymo
užtikrinimas
(Vadovaujantis
Lietuvos
Respublikos
civiliniu kodeksu,
nurodyti
prievolių
įvykdymo
užtikrinimo būdą
(būdus))

Tiekėjas po sutarties
pasirašymo dienos per 5 darbo
dienas perkančiajai
organizacijai pateikia pirkimo
sutarties įvykdymo užtikrinimą
– Lietuvos Respublikoje ar
užsienyje registruoto banko
garantiją (originalą).
Užtikrinimo vertė – 206 500
Eur.

iki 3,078 km ir sankryžų 0,43
km, 1,14 km, 1,68 km, 2,11 km,
2,63 km apšvietimas; 2.12. kelio
2,9 km reguliuojamos pėsčiųjų
perėjos įrengimas; 2.13. Kt.
darbai kaip tai numatyta
techninėje specifikacijoje.
Pagrindiniai darbai – asfaltavimo
darbai.
Tiekėjas po pirkimo sutarties
pasirašymo dienos per 10 darbo
dienų perkančiajai
organizacijai pateikia pirkimo
sutarties įvykdymo užtikrinimą –
Lietuvos Respublikoje ar
užsienyje registruoto banko
garantiją (originalą) arba
draudimo bendrovės laidavimo
raštą. Užtikrinimo vertė – 10
proc. nuo priimtinos sutarties
sumos (be PVM). Atsižvelgiant į
tai, kad bus pasirašomos dvi
sutartys, užtikrinimai privalo būti
pateikti atskirai kiekvienai
sutarčiai proporcingai
pasirašomai sumai.

IV.3.4. Taisytinos skelbimo originalo datos (jei reikia)
Taisytinų datų vieta:

Vietoj:

Turi būti:

IV.3.1. Pirkimo dokumentų ar
aprašomojo dokumento
(konkurencinio dialogo atveju)
gavimo sąlygos

2016-09-28
(metai/mėnuo/diena)
(laikas)

2016-10-18
(metai/mėnuo/diena)
(laikas)

IV.3.3. Pasiūlymų (pirminių
pasiūlymų) pateikimo terminas

2016-09-28
(metai/mėnuo/diena)
09:00 (laikas)

2016-10-18
(metai/mėnuo/diena)
09:00 (laikas)

IV.3.5. Vokų su pasiūlymais
atplėšimo data, laikas ir vieta

2016-09-28
(metai/mėnuo/diena)
09:45 (laikas)

2016-10-18
(metai/mėnuo/diena)
09:45 (laikas)

IV.3.5. Taisytini adresai ir informacijos teikimo vietos (jei reikia)
Oficialus pavadinimas ir kodas:
Perkančiosios organizacijos duomenų - pavadinimo ir kodo patikslinimas
Perkančiosios organizacijos padalinys - skyrius, departamentas ar kt.
Adresas
Pašto indeksas
LT-

Šalis
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Kontaktiniai duomenys
Kam

Telefonas

El. paštas

Faksas

Interneto adresas
IV.3.6. Tekstas, kuriuo ketinama papildyti skelbimo originalą (jei reikia)
Teksto vieta, kurią ketinama papildyti:

Tekstas, kurį ketinama įterpti:

IV.4. KITA PAPILDOMA INFORMACIJA (jei reikia)
Atlikti Konkurso sąlygų ir Skelbime apie supaprasttintą pirkimai pakeitimai ir/ar
patikslinimai susiję su tiekėjų paklausimais ir Perkančiosios organizacijos iniciatyva.
Taip pat nukeltas vokų su pasiūlymais pateikimo ir atplėšimo procedūrų datos, kad
tiekėjai galėtų susipažinti su atliktais pakeitimais ir/ar patikslinimais.
IV.5. ŠIO SKELBIMO IŠSIUNTIMO DATA: 2016-10-06

(metai/mėnuo/diena)

_____Administracijos
direktorius_____

__________

_Albertas Krauleidis_

(Perkančiosios organizacijos vadovo
arba jo įgalioto asmens pareigų
pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas, pavardė)
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