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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: Vaida Rimkutė

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)
"Aktyvaus poilsio ir pramogų zonos sukūrimas Plungės m., M. Oginskio dvaro
teritorijoje, prie autobusų stoties“ – stadiono, esančio Plungės dvaro sodyboje,
rekonstravimo darbai

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

45111100-9 (Griovimo darbai.)

Papildomas(-i)

45212200-8 (Sporto objektų

Papildomas žodynas (jei
taikoma)
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statybos darbai.)

III DALIS: PIRKIMO PROCEDŪROS
III.1. PIRKIMO PROCEDŪRA (kaip nurodyta skelbimo originale)
13. Supaprastintos skelbiamos derybos
III.2. ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA
III.2.1. Skelbimo originalo paskelbimo data 2016-12-13 (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:

7. Tiekėjas/jungtinės veiklos
dalyvis (pagal jungtinės veiklos
dalyviui priskirtą sutarties dalį)
privalo turėti Lietuvos
Respublikos Statybos įstatymo
ir kitų teisės aktų nustatyta
tvarka išduotus kvalifikacijos
dokumentus, suteikiančius teisę
Lietuvos Respublikoje atlikti
pirkimo dokumentuose
nurodytus ypatingo statinio
darbus, statinių grupė –
negyvenamieji pastatai,
(statybos darbų sritys: statinio
III.2.1.
vandentiekio ir nuotekų
Informacija ir
šalinimo inžinierinių sistemų
dokumentai,
patvirtinantys įrengimas; statinio šildymo,
vėdinimo inžinerinių sistemų
ir
apibūdinantys įrengimas; statinio elektros
inžinerinių sistemų įrengimas;
reikalaujamą
statinio nuotolinio ryšio
tiekėjų
(telekomunikacijų) inžinerinių
kvalifikaciją:
sistemų įrengimas; statinio
teisę verstis
apsauginės (gaisrinės) sistemų
atitinkama
veikla ir (arba) įrengimas); arba jungtinės
veiklos sutartyje jam priskirtą
ekonominę ir
finansinę būklę tokių darbų dalį, taip pat turėti
teisę verstis architektūros ir
ir (arba)
techninį ir
inžinerijos veikla, reikalinga
profesinį
pirkimo sutarčiai įvykdyti (šį
pajėgumą.
reikalavimą turi atitikti
jungtinės veiklos dalyvis arba
subrangovai/subtiekėjai,
atsižvelgiant į jų prisiimamus
įsipareigojimus pirkimo sutarčiai
vykdyti).
Jei dalies darbų atlikimui
pasitelkiami subrangovai, tai jų
pateikti kvalifikacijos
dokumentai turi įrodyti teisę
atlikti jiems priskirtas statybos
darbų sritis, neatsižvelgiant į
tuose dokumentuose nurodytas
statinių rūšis.
III.2.1.
Informacija ir
dokumentai,
patvirtinantys
ir
apibūdinantys
reikalaujamą
tiekėjų
kvalifikaciją:

9. Tiekėjas/bent vienas
jungtinės veiklos partneris per
paskutinius 5 metus iki
pasiūlymo pateikimo termino
pabaigos arba per laiką nuo
tiekėjo įregistravimo dienos
(jeigu tiekėjas vykdė veiklą

Turi būti:
7. Tiekėjas/jungtinės veiklos
dalyvis (pagal jungtinės veiklos
dalyviui priskirtą sutarties dalį)
privalo turėti Lietuvos Respublikos
Statybos įstatymo ir kitų teisės
aktų nustatyta tvarka išduotus
kvalifikacijos dokumentus,
suteikiančius teisę Lietuvos
Respublikoje atlikti pirkimo
dokumentuose nurodytus ypatingo
statinio darbus, statinių grupė –
negyvenamieji pastatai, kiti
inžinieriniai statiniai; (statybos
darbų sritys: bendrieji statybos
darbai; statinio vandentiekio ir
nuotekų šalinimo inžinierinių
sistemų įrengimas; statinio
šildymo, vėdinimo inžinerinių
sistemų įrengimas; vandentiekio ir
nuotekų šalinimo tinklų tiesimas,
statinio dujų inžinerinių sistemų
įrengimas, statinio elektros
inžinerinių sistemų įrengimas;
statinio nuotolinio ryšio
(telekomunikacijų) inžinerinių
sistemų įrengimas; statinio
apsauginės (gaisrinės) sistemų
įrengimas); arba jungtinės veiklos
sutartyje jam priskirtą tokių darbų
dalį, taip pat turėti teisę verstis
architektūros ir inžinerijos veikla,
reikalinga pirkimo sutarčiai
įvykdyti (šį reikalavimą turi atitikti
jungtinės veiklos dalyvis arba
subrangovai/subtiekėjai,
atsižvelgiant į jų prisiimamus
įsipareigojimus pirkimo sutarčiai
vykdyti). Jei dalies darbų atlikimui
pasitelkiami subrangovai, tai jų
pateikti kvalifikacijos dokumentai
turi įrodyti teisę atlikti jiems
priskirtas statybos darbų sritis,
neatsižvelgiant į tuose
dokumentuose nurodytas statinių
rūšis.

9. Tiekėjas/bent vienas jungtinės
veiklos partneris per paskutinius 5
metus iki pasiūlymo pateikimo
termino pabaigos arba per laiką
nuo tiekėjo įregistravimo dienos
(jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau
nei 5 metus) yra įvykdęs ir/ar
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mažiau nei 5 metus) yra
įvykdęs ir/ar vykdo bent vieną
ypatingo (negyvenamosios
paskirties) naujos statybos ir/ar
rekonstravimo darbų sutartį,
kurios vertė būtų ne mažesnė
nei 1 250 000,00 Eur (be PVM).

vykdo bent vieną ypatingo
(negyvenamosios paskirties ar kito
inžinierinio statinio) naujos
statybos ir/ar rekonstravimo darbų
sutartį, kurios vertė būtų ne
mažesnė nei 1 250 000,00 Eur (be
PVM).

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

2017-01-04
(metai/mėnuo/diena)
(laikas)

2017-01-11
(metai/mėnuo/diena)
(laikas)

IV.3.3. Pasiūlymų (pirminių
pasiūlymų) pateikimo terminas

2017-01-04
(metai/mėnuo/diena)
09:00 (laikas)

2017-01-11
(metai/mėnuo/diena)
09:00 (laikas)

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

2017-01-04
(metai/mėnuo/diena)
09:45 (laikas)

2017-01-11
(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

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)
Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros terminas nukeltas atsižvelgiant į tai, kad

http://mw.eviesiejipirkimai.lt/vpm/vpt_n5_pakeit_nutr_sk4_print_forma.asp?DOK_I...

2017.01.02

VPT: Skelbimo spausdinimas

Tinklio puslapis 5 iš 5

keičiamos pirkimo dokumentų sąlygos dėl tiekėjų paklausimų.
IV.5. ŠIO SKELBIMO IŠSIUNTIMO DATA: 2016-12-30

(metai/mėnuo/diena)

_____Administracijos
direktorius_____

__________

_Albertas Krauleidis_

(Perkančiosios organizacijos vadovo
arba jo įgalioto asmens pareigų
pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas, pavardė)
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