VPT: Skelbimo spausdinimas
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Skelbimų teikimo Viešųjų pirkimų tarnybai
tvarkos aprašo
priedas

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Juridinių asmenų registras, 188714469, Vytauto g. 12, Tel.: +370 44873147, Faks.:
+370 44871608, pirkimai@plunge.lt, http://www.plunge.lt
Viešųjų pirkimų tarnybai

SKELBIMAS, SUSIJĘS SU PAPILDOMA INFORMACIJA, INFORMACIJA APIE
NEUŽBAIGTĄ PROCEDŪRĄ ARBA PATAISA
20

m.

d. Nr.

Primename: jeigu dėl pataisymų ar papildymų iš esmės keistųsi skelbimo
apie pirkimą originale išdėstytos sąlygos, susijusios su vienodu vertinimu ir
konkurencingo pirkimo tikslu, tai privalės būti pratęsti pradiniai numatyti
laiko terminai
I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA (INSTITUCIJA)
I.1.) PAVADINIMAS, ADRESAI IR KONTAKTINIAI DUOMENYS
Oficialus pavadinimas:
Plungės rajono savivaldybės administracija (188714469)
Adresas:
Vytauto g. 12
Miestas:
Plungė

Pašto kodas:
LT- 90123

Šalis:
Lietuva

Kontaktiniai duomenys:
Kam: Jūratė Garčinskaitė

Telefonas:
+370 44873147

El. paštas:
pirkimai@plunge.lt

Faksas:
+370 44871608

Interneto adresas (-ai)(jei taikoma)
Pagrindinis perkančiosios organizacijos (institucijos)adresas
(URL): http://www.plunge.lt
Pirkėjo profilio adresas (URL):

I.2) PERKANČIOSIOS ĮSTAIGOS TIPAS
Perkančioji organizacija (tuo atveju kai sutarčiai taikoma Direktyva
2004/18/EB)
Perkančioji institucija (tuo atveju, jeigu sutarčiai taikoma Direktyva
2004/17/EB - „Komunalinės paslaugos“)
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II DALIS: SUTARTIES OBJEKTAS
II.1) APRAŠYMAS
II.1.1) Pavadinimas, kurį perkančioji organizacija (institucija) ar
perkantysis subjektas suteikė sutarčiai (kaip nurodyta skelbimo originale)
Tunelinio viaduko po geležinkeliu Plungės m. Dariaus ir Girėno g. įrengimas
II.1.2) Trumpas sutarties ar pirkimo (-ų) aprašymas (kaip nurodyta skelbimo
originale)
Darbo projekto parengimas ir statybos darbai bus atliekami pagal parengtą
techninį projektą, kuris pateiktas su pirkimo dokumentais.

II.1.3) Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ) (kaip nurodyta skelbimo
originale)
Papildomas žodynas (jei
taikoma)

Pagrindinis žodynas
Pagrindinis
objektas
Papildomas(-i)
objektas(-ai)

45233141-9 (Kelių priežiūros
darbai.)
45233142-6 (Kelių remonto
darbai.)
71320000-7 (Inžinerinio
projektavimo paslaugos.)

IV DALIS: PROCEDŪRA
IV.1) PROCEDŪROS RŪŠIS
IV.1.1) Procedūros rūšis (kaip nurodyta skelbimo originale)
1. Atvira
IV.2) ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA
IV.2.1) Perkančiosios organizacijos (institucijos) priskirtas bylos numeris
(kaip nurodyta skelbimo originale, jei taikoma)
181633
IV.2.2) Elektroniniu būdu teikiamų skelbimų nuoroda (jei žinomos)
Skelbimo originalas buvo siųstas
naudojant:

SIMAP
OJS eSender

Prisijungimas:

TED93

Skelbimo nuoroda:

020716 - 2016

IV.2.3) Elektroniniu būdu teikiamų skelbimų nuoroda (jei taikoma)
Skelbimo OL numeris: 2016 /S 241 - 439984, 2016-12-14 (metai/mėnuo/diena)
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IV.2.4) Skelbimo originalo išsiuntimo data: 2016-12-12 (metai/mėnuo/diena)
VI DALIS: KITA INFORMACIJA

VI.1) ŠIO SKELBIMO TIKSLAS (jei taikoma; pažymėkite tiek langelių, kiek reikia)
Nebaigta procedūra

Pataisa

Papildoma informacija

VI.2) INFORMACIJA APIE NEBAIGTĄ PASKYRIMO PROCEDŪRĄ (jei taikoma;
pažymėkite tiek langelių, kiek reikia)
Paskyrimo procedūra buvo nutraukta.
Paskyrimo procedūra buvo paskelbta nesėkminga.
Sutartis nebuvo paskirta.
Sutartis gali būti paskelbta iš naujo.
VI.3) INFORMACIJA, KURIĄ KETINAMA TAISYTI AR PAPILDYTI(jei taikoma;
kad būtų galima patikslinti datų ar teksto, kuriuos ketinama pataisyti ar papildyti,
vietą, prašytume visuomet nurodyti atitinkamo skirsnio ir pastraipos skelbimo
originale numerį)

Perkančiosios
organizacijos
VI.3.1)
pateiktos pradinės
informacijos pataisa

VI.3.2)

Skelbimo
originale

TED publikacijos
nesutapimas su
perkančiosios
organizacijos pateikta
pradine informacija

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

Abu
atvejai

Abu atvejai
(papildomos
informacijos prašytume
ieškoti atitinkamuose
reikalinguose konkurso
dokumentuose)

VI.3.3) Taisytinas skelbimo originalo tekstas (jei taikoma)
Taisytina
teksto
vieta:

Vietoj:

Turi būti:

Tiekėjas turi turėti kvalifikuotus
specialistus visiems pirkimo
Tiekėjas turi turėti kvalifikuotus
dokumentuose numatytiems
specialistus visiems pirkimo
darbams atlikti, kurių kvalifikacija ir
dokumentuose numatytiems
darbo patirtis turi būti ne mažesnė
darbams atlikti, kurių kvalifikacija ir nei nurodyta žemiau:
darbo patirtis turi būti ne mažesnė 1.Bent vieną ypatingo statinio
nei nurodyta žemiau:
statybos vadovą, kuris:
1.Bent vieną ypatingo statinio
a) turi teisę eiti ypatingo statinio
statybos vadovą, kuris:
statybos vadovo pareigas
a) turi teisę eiti ypatingo statinio
statiniuose: susisiekimo

http://mw.eviesiejipirkimai.lt/vpm/vpt_n5_pakeit_nutr_14_print_forma.asp?DOK_ID... 2017.01.04

VPT: Skelbimo spausdinimas

III.2.3)

statybos vadovo pareigas
statiniuose: susisiekimo
komunikacijos: keliai (rajoniniai),
kiti transporto statiniai, geležinkelio
kelias;
b) turi ne mažesnę kaip 36 mėnesių
per paskutinius 10 metų iki
pasiūlymų pateikimo termino
pabaigos darbų tinkamą patirtį laiku
ir tinkamai įvykdytose ir (ar)
vykdomose sutartyse, einant
statinio statybos vadovo pareigas
ypatingų statinių grupei
priskiriamuose statiniuose (užsienio
lygiaverčiuose statiniuose):
valstybinės reikšmės keliuose
priklausomai nuo jų suskirstymo
pagal reikšmę (magistraliniai ar (ir)
krašto, ar (ir) rajoniniai keliai) arba
(ir)miestų, miestelių gatvėse su
indeksu A ar (ir) B ar (ir) C ar (ir)
jų sankryžose, arba (ir)
kituose transporto statiniuose –
tuneliuose ar (ir) tiltuose, ar (ir)
viadukuose;
c) einant statinio statybos vadovo
pareigas per paskutinius 10 metų
įvykdęs vieną ar kelias rangos
darbų sutartis, susijusias su
ypatingo statinio – kelių arba (ir)
gatvių, arba (ir) kitų transporto
statinių –tunelių ar (ir) tiltų, ar (ir)
viadukų, su prieigomis nauja
statyba arba rekonstrukcija;
d) turi teisę dirbti veikiančiuose
geležinkeliuose;
e) turi teisę vykdyti darbus kultūros
paveldo teritorijoje.
2. ne mažiau kaip 1 (vienas)
specialistas, kuriam suteikta teisė
eiti ypatingo statinio specialiųjų
statybos darbų vadovo pareigas
statinių grupėje - statybos darbų
sritis: specialieji statybos darbai:
mechanikos darbai (vandentiekio ir
nuotekų šalinimo tinklų tiesimas,
betranšėjinis inžinerinių tinklų
tiesimas).
Specialiųjų statybos darbų vadovas
turi turėti ne mažesnę kaip 24
mėnesių per paskutinius 10 metų
iki pasiūlymų pateikimo termino
pabaigos darbų tinkamą patirtį laiku
ir tinkamai įvykdytose ir (ar)
vykdomose sutartyse, einant
statinio statybos specialiųjų darbų
vadovo pareigas.
3. ne mažiau kaip 1 (vienas)
specialistas, kuriam suteikta teisė
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komunikacijos: keliai (rajoniniai),
kiti transporto statiniai, geležinkelio
kelias;
b) turi ne mažesnę kaip 36 mėnesių
per paskutinius 10 metų iki
pasiūlymų pateikimo termino
pabaigos darbų tinkamą patirtį laiku
ir tinkamai įvykdytose ir (ar)
vykdomose sutartyse, einant
statinio statybos vadovo pareigas
ypatingų statinių grupei
priskiriamuose statiniuose (užsienio
lygiaverčiuose statiniuose):
valstybinės reikšmės keliuose
priklausomai nuo jų suskirstymo
pagal reikšmę (magistraliniai ar (ir)
krašto, ar (ir) rajoniniai keliai) arba
(ir)miestų, miestelių gatvėse su
indeksu A ar (ir) B ar (ir) C ar (ir)
jų sankryžose, arba (ir)
kituose transporto statiniuose –
tuneliuose ar (ir) tiltuose, ar (ir)
viadukuose;
c) einant statinio statybos vadovo
pareigas per paskutinius 10 metų
įvykdęs vieną ar kelias rangos
darbų sutartis, susijusias su
ypatingo statinio – kelių arba (ir)
gatvių, arba (ir) kitų transporto
statinių –tunelių ar (ir) tiltų, ar (ir)
viadukų, su prieigomis nauja
statyba arba rekonstrukcija;
d) turi teisę dirbti veikiančiuose
geležinkeliuose;
e) turi teisę vykdyti darbus kultūros
paveldo teritorijoje.
2. ne mažiau kaip 1 (vienas)
specialistas, kuriam suteikta teisė
eiti ypatingo statinio specialiųjų
statybos darbų vadovo pareigas
statinių grupėje - statybos darbų
sritis: susisiekimo komunikacijos:
keliai (rajoniniai), kiti transporto
statiniai, geležinkelio kelias,
specialieji statybos darbai:
mechanikos darbai (vandentiekio ir
nuotekų šalinimo tinklų tiesimas,
betranšėjinis inžinerinių tinklų
tiesimas).
Specialiųjų statybos darbų vadovas
turi turėti ne mažesnę kaip 24
mėnesių per paskutinius 10 metų
iki pasiūlymų pateikimo termino
pabaigos darbų tinkamą patirtį laiku
ir tinkamai įvykdytose ir (ar)
vykdomose sutartyse, einant
statinio statybos specialiųjų darbų
vadovo pareigas.
3. ne mažiau kaip 1 (vienas)
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Techniniai
eiti ypatingo statinio specialiųjų
pajėgumai
statybos darbų vadovo pareigas
statinių grupėje - statybos darbų
sritis: specialieji statybos darbai:
elektros inžinerinių sistemų
įrengimas, nuotolinio ryšio
(telekomunikacijų) inžinerinių
sistemų įrengimas, procesų
valdymo ir automatizavimo sistemų
įrengimas.
Specialiųjų statybos darbų vadovas
turi turėti ne mažesnę kaip 24
mėnesių per paskutinius 10 metų
iki pasiūlymų pateikimo termino
pabaigos darbų tinkamą patirtį laiku
ir tinkamai įvykdytose ir (ar)
vykdomose sutartyse, einant
ypatingo statinio statybos
specialiųjų darbų vadovo pareigas.
4. Bent vieną projekto vadovą
darbo projektui rengti, kuriam
suteikta teisė būti projekto vadovu
ypatingų statinių pogrupyje:
susisiekimo komunikacijos: keliai
(rajoniniai), kiti transporto statiniai.
Statinio projekto vadovas turi turėti
ne mažesnę kaip 36 mėnesių per
paskutinius 10 metų iki pasiūlymų
pateikimo termino pabaigos darbų
tinkamą patirtį laiku ir tinkamai
įvykdytose ir (ar) vykdomose
sutartyse einant statinio projekto
vadovo pareigas ypatingų statinių
grupei priskiriamuose statiniuose
(užsienio - lygiaverčiuose
statiniuose):
– valstybinės reikšmės keliuose
priklausomai nuo jų suskirstymo
pagal reikšmę (magistraliniai ir (ar)
krašto, ir (ar) rajoniniai keliai) ir
(arba)
– miestų, miestelių gatvėse su
indeksu A ir (ar) B ir (ar) C (greito
eismo, pagrindinės,
aptarnaujančios gatvės) ir (ar) jų
sankryžose, arba (ir)kituose
transporto statiniuose – tuneliuose
ar (ir) tiltuose, ar (ir) viadukuose.
(Pateikiama:
1. Tiekėjo siūlomų specialistų, kurie
numatyti visiems pirkimo
dokumentuose numatytiems
darbams atlikti, sąrašas (15
priedas) (pateikti tik vieną sąrašą,
kuriame būtų nurodyti tiek pavienio
dalyvio, tiek visų jungtinės veiklos
partnerių specialistai). Sąraše turi
būti specialisto vardas ir pavardė,
pozicija, kuriai specialistas
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specialistas, kuriam suteikta teisė
eiti ypatingo statinio specialiųjų
statybos darbų vadovo pareigas
statinių grupėje - statybos darbų
sritis: susisiekimo komunikacijos:
keliai (rajoniniai), kiti transporto
statiniai, geležinkelio kelias,
specialieji statybos darbai: elektros
inžinerinių sistemų įrengimas,
nuotolinio ryšio (telekomunikacijų)
inžinerinių sistemų įrengimas,
procesų valdymo ir automatizavimo
sistemų įrengimas.
Specialiųjų statybos darbų vadovas
turi turėti ne mažesnę kaip 24
mėnesių per paskutinius 10 metų
iki pasiūlymų pateikimo termino
pabaigos darbų tinkamą patirtį laiku
ir tinkamai įvykdytose ir (ar)
vykdomose sutartyse, einant
ypatingo statinio statybos
specialiųjų darbų vadovo pareigas.
4. Bent vieną projekto vadovą
darbo projektui rengti, kuriam
suteikta teisė būti projekto vadovu
ypatingų statinių pogrupyje:
susisiekimo komunikacijos: keliai
(rajoniniai), kiti transporto statiniai.
Statinio projekto vadovas turi turėti
ne mažesnę kaip 36 mėnesių per
paskutinius 10 metų iki pasiūlymų
pateikimo termino pabaigos darbų
tinkamą patirtį laiku ir tinkamai
įvykdytose ir (ar) vykdomose
sutartyse einant statinio projekto
vadovo pareigas ypatingų statinių
grupei priskiriamuose statiniuose
(užsienio - lygiaverčiuose
statiniuose):
– valstybinės reikšmės keliuose
priklausomai nuo jų suskirstymo
pagal reikšmę (magistraliniai ir (ar)
krašto, ir (ar) rajoniniai keliai) ir
(arba)
– miestų, miestelių gatvėse su
indeksu A ir (ar) B ir (ar) C (greito
eismo, pagrindinės,
aptarnaujančios gatvės) ir (ar) jų
sankryžose, arba (ir)kituose
transporto statiniuose – tuneliuose
ar (ir) tiltuose, ar (ir) viadukuose.
(Pateikiama:
1. Tiekėjo siūlomų specialistų, kurie
numatyti visiems pirkimo
dokumentuose numatytiems
darbams atlikti, sąrašas (15
priedas) (pateikti tik vieną sąrašą,
kuriame būtų nurodyti tiek pavienio
dalyvio, tiek visų jungtinės veiklos
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siūlomas,
2. Siūlomų specialistų darbo
patirties aprašymai, nurodant
vykdytus darbus, jų pradžios
(metai/mėn.) ir pabaigos
(metai/mėn.) datas.
3. Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerijos nustatyta tvarka išduoti
kvalifikacijos atestatai ir (arba)
teisės pripažinimo dokumentai,
tame tarpe galiojantys ir išduoti
anksčiau, kurie patvirtina kiekvieno
specialisto patirtį atitinkamoje
statinių grupėje ir darbų srityje.
4. Valstybinės geležinkelių
inspekcijos prie Susisekimo
ministerijos išduotas pažymėjimas,
liudijantis, kad jis (statinio statybos
vadovas) yra pasirengęs dirbti
veikiančiuose geležinkeliuose
(kopija, arba nuoroda iš Valstybinės
geležinkelio inspekcijos prie
Susisiekimo ministerijos
internetinio tinklapio).
5. Kultūros paveldo departamento
prie Kultūros ministerijos
nekilnojamo kultūros paveldo
apsaugos I kvalifikacinės
kategorijos specialisto atestatas.
6. Specialistų patirtis einant
atitinkamas pareigas bus laikoma
tinkama, tik tuo atveju, jei bus
pateikti dokumentai, patvirtinantys
kiekvieno specialisto patirtį (veiklos
pradžią ir pabaigą) atitinkamoje
statinių grupėje ir darbų srityje:
atitinkami išrašai iš statybos darbų
žurnalų, įmonės vadovo įsakymai ar
kiti dokumentai dėl specialisto
paskyrimo, statinio pripažinimo
tinkamu naudoti aktai, užbaigtų
statybos darbų aktai, statybos
užbaigimo aktai ar kiti
pagrindžiantys dokumentai, iš kurių
būtų galima neginčijamai nustatyti,
kad specialistas ėjo atitinkamas
pareigas atitinkamoje statinių
grupėje ir darbų srityje
7. Tiekėjas, nurodantis specialistų
įvykdytas sutartis miestų, miestelių
gatvėse su indeksu A ar (ir) B, ar
(ir) C ar (ir) jų sankryžose (užsienio
lygiaverčiuose statiniuose), turi
pateikti statinio savininko išduotas
pažymas ar kitus dokumentus,
patvirtinančius gatvių priskyrimą
atitinkamoms kategorijoms.
(pateikiamos skaitmeninės
dokumentų kopijos*).
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partnerių specialistai). Sąraše turi
būti specialisto vardas ir pavardė,
pozicija, kuriai specialistas
siūlomas,
2. Siūlomų specialistų darbo
patirties aprašymai, nurodant
vykdytus darbus, jų pradžios
(metai/mėn.) ir pabaigos
(metai/mėn.) datas.
3. Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerijos nustatyta tvarka išduoti
kvalifikacijos atestatai ir (arba)
teisės pripažinimo dokumentai,
tame tarpe galiojantys ir išduoti
anksčiau, kurie patvirtina kiekvieno
specialisto patirtį atitinkamoje
statinių grupėje ir darbų srityje.
4. Valstybinės geležinkelių
inspekcijos prie Susisekimo
ministerijos išduotas pažymėjimas,
liudijantis, kad jis (statinio statybos
vadovas) yra pasirengęs dirbti
veikiančiuose geležinkeliuose
(kopija, arba nuoroda iš Valstybinės
geležinkelio inspekcijos prie
Susisiekimo ministerijos
internetinio tinklapio).
5. Kultūros paveldo departamento
prie Kultūros ministerijos
nekilnojamo kultūros paveldo
apsaugos I kvalifikacinės
kategorijos specialisto atestatas.
6. Specialistų patirtis einant
atitinkamas pareigas bus laikoma
tinkama, tik tuo atveju, jei bus
pateikti dokumentai, patvirtinantys
kiekvieno specialisto patirtį (veiklos
pradžią ir pabaigą) atitinkamoje
statinių grupėje ir darbų srityje:
atitinkami išrašai iš statybos darbų
žurnalų, įmonės vadovo įsakymai ar
kiti dokumentai dėl specialisto
paskyrimo, statinio pripažinimo
tinkamu naudoti aktai, užbaigtų
statybos darbų aktai, statybos
užbaigimo aktai ar kiti
pagrindžiantys dokumentai, iš kurių
būtų galima neginčijamai nustatyti,
kad specialistas ėjo atitinkamas
pareigas atitinkamoje statinių
grupėje ir darbų srityje
7. Tiekėjas, nurodantis specialistų
įvykdytas sutartis miestų, miestelių
gatvėse su indeksu A ar (ir) B, ar
(ir) C ar (ir) jų sankryžose (užsienio
lygiaverčiuose statiniuose), turi
pateikti statinio savininko išduotas
pažymas ar kitus dokumentus,
patvirtinančius gatvių priskyrimą
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atitinkamoms kategorijoms.
(pateikiamos skaitmeninės
dokumentų kopijos*).
VI.3.4) Taisytinos skelbimo originalo datos (jei taikoma)
Taisytinų datų vieta:

Vietoj:

Turi būti:

VI.3.5) Taisytini adresai ir informacijos teikimo vietos (jei taikoma)
Taisytino teksto vieta: (jei taikoma)
Oficialus pavadinimas:
Adresas:
Miestas:

Pašto kodas:
LT-

Kontaktiniai duomenys:
Kam:

Telefonas:

El. paštas:

Faksas:

Šalis:

Interneto adresas(-ai) (jei taikoma)
Pagrindinis perkančiosios organizacijos (institucijos)adresas (URL):
Pirkėjo profilio adresas (URL):
VI.3.6) Tekstas, kuriuo ketinama papildyti skelbimo originalą (jei taikoma)
Teksto vieta, kurią ketinama papildyti:

Tekstas, kurį ketinama įterpti:

VI.4) KITA PAPILDOMA INFORMACIJA (jei taikoma)
Pataisos atliktos, tiekėjams pateikus paklausimus, juos išnagrinėjus bei priėmus
sprendimą, kad šias pataisas reikalinga atlikti.
VI.5) ŠIO SKELBIMO IŠSIUNTIMO DATA: 2016-12-21

(metai/mėnuo/diena)

_____Plungės rajono savivaldybės
administracijos direktorius_____

__________

_____Albertas
Krauleidis_____

(Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)

(parašas)

(vardas pavardė)

http://mw.eviesiejipirkimai.lt/vpm/vpt_n5_pakeit_nutr_14_print_forma.asp?DOK_ID... 2017.01.04

