VPT: Skelbimo spausdinimas

Tinklio puslapis 1 iš 15

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ
I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI)
Oficialus pavadinimas:
Plungės rajono savivaldybės administracija (188714469)
Adresas:
Vytauto g. 12
Miestas:
Plungė

Pašto kodas:
LT- 90123

Šalis:
Lietuva

Kontaktinis (-iai) punktas (-ai):
Kam: Jūratė Garčinskaitė

Telefonas:
+370 44873147

El. paštas:
pirkimai@plunge.lt

Faksas:
+370 44871608

Interneto adresas(-ai)(jei taikoma)
Pagrindinis perkančiosios organizacijos adresas: (URL) http://www.plunge.lt
Pirkėjo profilio adresas (URL):
Elektroninė prieiga prie informacijos: (URL) https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt
Elektroninis pasiūlymų ir paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje teikimas: (URL)
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt
Daugiau informacijos galima gauti iš:
Žr. pirmiau minėtus kontaktinius
duomenis
Kitur: prašome užpildyti A priedo I
dalį
Specifikacijas ir papildomus dokumentus (įskaitant konkurencinio dialogo ir
dinaminės pirkimų sistemos dokumentus) galima gauti iš:
Žr. pirmiau minėtus kontaktinius
duomenis
Kitur: prašome užpildyti A priedo II
dalį
Pasiūlymai arba paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje turi būti siunčiami:
Žr. pirmiau minėtus kontaktinius
duomenis
Kitur: prašome užpildyti A priedo III
dalį

I.2) PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TIPAS
10 Regiono ar vietos valdžios institucija
I.3) PAGRINDINĖ VEIKLA
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Bendros viešosios paslaugos
I.4) SUTARTIES SUDARYMAS KITŲ PERKANČIŲJŲ ORGANIZACIJŲ VARDU
Perkančioji organizacija perka kitų perkančiųjų organizacijų
vardu

taip

ne

II DALIS: SUTARTIES OBJEKTAS

II.1) APRAŠYMAS
II.1.1) Pavadinimas, kurį perkančioji organizacija suteikė sutarčiai
Tunelinio viaduko po geležinkeliu Plungės m. Dariaus ir Girėno g. įrengimas
II.1.2) Sutarties tipas ir darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų
teikimo vieta (pasirinktite tik vieną kategoriją (darbus, prekes ar paslaugas)
labiausiai atitinkančią konkretų Jūsų sutarties ar pirkimo (-ų) objektą)
a) Darbai

b) Prekės

c) Paslaugos
Paslaugų kategorija:
(1 - 27 paslaugų
kategorijas žr.
Direktyvos 2004/18/EB II
priede)

1. Atlikimas

Pagrindinė darbų atlikimo
vieta

Pagrindinė pristatymo
vieta

Pagrindinė teikimo vieta

Dariaus ir Girėno g.,
Plungė
NUTS kodas

NUTS kodas

NUTS kodas

II.1.3) Informacija apie viešąją sutartį, preliminarųjį susitarimą arba
dinaminę pirkimo sistemą (DPS)
Skelbimas susijęs su viešąja
sutartimi

Skelbimas susijęs su dinaminės pirkimo
sistemos (DPS) sukūrimu

Skelbimas susijęs su preliminariojo
susitarimo sudarymu
II.1.4) Informacija apie preliminarųjį susitarimą(jei taikoma)
Preliminarusis susitarimas su keliais
subjektais

Preliminarusis
susitarimas
su vieninteliu
subjektu

Skaičius
arba (jei taikoma) didžiausias skaičius numatomo
preliminariojo susitarimo dalyvių
Preliminariojo susitarimo trukmė: Trukmė metais:

arba mėnesiais:

Priežastys, dėl kurių preliminariojo susitarimo trukmė ilgesnė nei ketveri metai:
Numatoma bendra pirkimų vertė per visą preliminariojo susitarimo trukmę
(jei taikoma;įrašykite tik skaičius):
Numatoma vertė be PVM:

Valiuta:
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arba intervalas ("nuo" ir "iki"): nuo

iki

Valiuta:

Sutarčių, kurios bus sudaromos, dažnumas ir vertė (jei žinoma):
II.1.5) Trumpas sutarties ar pirkimo (-ų) aprašymas
Darbo projekto parengimas ir statybos darbai bus atliekami pagal parengtą
techninį projektą, kuris pateiktas su pirkimo dokumentais.
II.1.6) Bendras viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)
Pagrindinis žodynas
Pagrindinis
objektas
Papildomas(-i)
objektas(-ai)

Papildomas žodynas (jei
taikoma)

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

II.1.7) Informacija apie Pasaulio prekybos
organizacijos susitarimą dėl vyriausybės pirkimų.
Sutarčiai taikomas Pasaulio prekybos organizacijos
susitarimas dėl vyriausybės pirkimų:

taip

ne

II.1.8) Pirkimo dalys
(informacijai apie pirkimo dalis pateikti pildykite B priedą tiek kartų, kiek yra pirkimo
dalių)
Ši sutartis padalyta į dalis:

taip

ne

(jei taip) Pasiūlymai gali būti tiekiami dėl:
vienos dalies

vienos ar daugiau dalių

II.1.9) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus.
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus

visų dalių
taip

ne

II.2) KIEKIS ARBA SUTARTIES APIMTYS
II.2.1) Visas kiekis ar visa apimtis: (įskaitant visas dalis, pratęsimus ir
pasirinkimo galimybes, jei taikoma)
Darbo projekto parengimas bei tunelinio viaduko po geležinkeliu Plungės miesto
Dariaus ir Girėno gatvėje įrengimas. Darbo projekto parengimo ir darbų bendra vertė
ne didesnė kaip 7 049 034,28 EUR su PVM.
(jei taikoma, įrašykite skaičius) Numatoma vertė be PVM ir Valiuta:

Valiuta:

arba Intervalas ("nuo" ir "iki") ir valiuta: nuo iki

Valiuta:

II.2.2) Informacija apie pasirinkimo galimybes (jei taikoma)
Pasirinkimo galimybės

taip

ne

(jei taip) šių pasirinkimo galimybių aprašymas:
(jei žinoma) Laikinasis naudojimosi šiomis pasirinkimo galimybėmis grafikas:
mėnesiais: arba dienomis (nuo sutarties sudarymo) (nuo sutarties sudarymo)
II.2.3) Informacija apie pratęsimus (jei taikoma)
Ši sutartis gali būti pratęsta

taip

ne

Galimų pratęsimų skaičius (jei žinoma): 1 arba intervalas: nuo iki
(jei žinoma) Pratęsiamų prekių ar paslaugų pirkimo sutarčių atveju - numatoma
tolesnių sutarčių trukmė:
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mėnesiais: arba dienomis: (nuo sutarties sudarymo)
II.3) SUTARTIES TRUKMĖ ARBA ĮVYKDYMO TERMINAS
Trukmė mėnesiais 32 arba dienomis: (nuo sutarties sudarymo)
sutarties sudarymo)
ARBA

Pradžia

(metai/mėnuo/diena)

Pabaiga

(metai/mėnuo/diena)

(nuo

III DALIS: TEISINĖ, EKONOMINĖ, FINANSINĖ IR TECHNINĖ INFORMACIJA
III.1) SU SUTARTIMI SUSIJUSIOS SĄLYGOS
III.1.1) Reikalaujami užstatai ir garantijos(jei taikoma)
Tiekėjas po pirkimo sutarties pasirašymo dienos per 10 dienų perkančiajai
organizacijai pateikia pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą – Lietuvos Respublikoje
ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos 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 (su Plungės
rajono savivaldybės administracija ir su Lietuvos automobilių kelių direkcija),
užtikrinimai privalo būti pateikti atskirai kiekvienai sutarčiai proporcingai pasirašomai
sumai.
III.1.2) Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka ir (arba)
nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas
Apmokėjimas už darbo projektų parengimą dalyviui atsiskaitoma procentine dalimi
pagal aktuojamų atliktų darbų dalį. Apmokėjimas už atliktas paslaugas ir darbus
atliekamas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po to, kai priėmimo-perdavimo
aktus ir PVM sąskaitas-faktūras patvirtina Užsakovas. Atsižvelgiant į valstybės
biudžeto ir Europos Sąjungos paramos lėšų apskaitos ypatumus, nurodytas
mokėjimo terminas gali būti pratęstas, tačiau negali viršyti 60 (šešiasdešimt)
kalendorinių dienų.
III.1.3) Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus
sudaryta sutartis
Nereikalaujama.
III.1.4)Kitos ypatingos sąlygos (jei taikoma)
Sutarties vykdymui taikomos ypatingos sąlygos

taip

ne

(jei taip) Ypatingų sąlygų aprašymas:

III.2) DALYVAVIMO SĄLYGOS
III.2.1) Informacija apie asmeninę ūkio subjekto padėtį, įskaitant
reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:
1. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba Tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas
ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens
vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys),
turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti Tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi
teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl Tiekėjo (juridinio asmens)
per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo
nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar
vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą,
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sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar
nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų
duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito
dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą,
nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą. Dėl Tiekėjo iš kitos valstybės
nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2004 m. kovo 31
d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių
ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje
išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus.
(Pateikiamas išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento
prie Vidaus reikalų ministerijos, arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis
jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio
šalies institucijos išduotas dokumentas (pateikiama skaitmeninė dokumento
kopija*), išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino
pabaigos. Jeigu dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis
negu pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas);
2.Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties,
sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis
registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta
restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo
tvarka, nėra inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais
procedūros arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis
registruotas, įstatymus.
( Pateikiama: 1)Jeigu Tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje,
jis pateikia valstybės įmonės Registrų centro išduotą išrašą ar šios įmonės Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą (pateikiama
skaitmeninė dokumento kopija*), patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų
tvarkomus duomenis nurodytoms aplinkybėms įrodyti, arba teismo išduotą išrašą iš
teismo sprendimo (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija*), jei toks yra. Jeigu
Tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo
nereikalaujama pateikti dokumento, pagrindžiančio, kad tiekėjas nebankrutavęs ir
nelikviduojamas, jam neiškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nevykdomas
bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra inicijuotos priverstinio likvidavimo
procedūros. Perkančioji organizacija duomenis tikrina paskutinę pasiūlymų
pateikimo termino dieną, nurodytą skelbime apie pirkimą. Kitos valstybės Tiekėjas,
kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje yra registruotas
Tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo
administravimo institucijos išduotą pažymą (pateikiama skaitmeninė dokumento
kopija*). Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki
pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo
galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo
galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. 2) Tiekėjo deklaracija, patvirtinanti, kad
Tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo
veiklos, nesiekia susitarimo su kreditoriais, arba atitinkamos užsienio šalies
institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad Tiekėjas nėra su kreditoriais
sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal
šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši, arba priesaikos
ar oficiali deklaracija, jei atitinkamoje šalyje neišduodamas minėtas dokumentas
arba jis neapima visų keliamų klausimų (pateikiama skaitmeninė dokumento
kopija* arba tiesiogiai elektroninėmis priemonėmis suformuotas dokumentas);
3. Tiekėjas (fizinis asmuo) neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar
panaikintas), dėl Tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 3 metus nebuvo
priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas
nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, intelektinei ar pramoninei
nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir
viešiesiems interesams, išskyrus 1 ir 4 punktuose išvardytas veikas.
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(Pateikiamas išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento
prie Vidaus reikalų ministerijos, arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis
jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio
šalies institucijos išduotas dokumentas (pateikiama skaitmeninė dokumento
kopija*), išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymo pateikimo termino
pabaigos. Jeigu dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis
negu pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas);
4. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba Tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis
(fizinis asmuo), turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, neturi
neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą.
(Pateikiamas išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento
prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis
jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio
šalies institucijos dokumentas (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija*),
išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos. Jei
dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų
pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas;
arba Laisvos formos tiekėjo deklaracija, kad tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo,
dalyvis (fizinis asmuo) neturi balsų daugumos juridinio asmens dalyvių susirinkime
arba balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime turi kitas juridinis asmuo.
Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų
pateikimo termino pabaigos);
5. Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio
draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje
yra perkančioji organizacija, reikalavimus. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu
įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas,
mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 eurų.
(Pateikiama:
a) Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės
Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas
dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus
duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas
(pateikiama skaitmeninė dokumento kopija*), išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų
iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jeigu dokumentas išduotas anksčiau,
tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis negu pasiūlymų pateikimo terminas, toks
dokumentas yra priimtinas.
b) Jeigu Tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo
nereikalaujama pateikti jokių socialinio draudimo įmokų mokėjimo reikalavimą
įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija duomenis tikrina paskutinę pasiūlymų
pateikimo termino dieną, nurodytą skelbime apie pirkimą. Lietuvos Respublikoje
registruotas Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, pateikia Valstybinio socialinio
draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo
fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu,
išduotą dokumentą (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija*), arba pateikia
valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka
išduotą dokumentą (pateikiama skaitmeninė dokumentų kopija*), patvirtinantį
jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Kitos valstybės Tiekėjas,
kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje jis yra registruotas,
kompetentingos valstybės institucijos išduotą pažymą (pateikiamos skaitmeninės
dokumentų kopijos*). Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60
dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau,
tačiau jame nurodyta, kad jis galioja susipažinimo su elektroniniais pasiūlymais
dieną, toks dokumentas yra priimtinas);
6. Tiekėjas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo, kurį perkančioji organizacija
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gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. Šiame punkte vartojama sąvoka
„rimtas profesinis pažeidimas“ suprantama kaip profesinės etikos pažeidimas, kai
nuo tiekėjo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo
mažiau kaip vieni metai, arba kaip konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir
sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimas, už kurį tiekėjui, kuris yra fizinis
asmuo, yra paskirta administracinė nuobauda, o tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo,
– ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo
sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip
vieni metai. Jeigu pirkime dalyvaujantis tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, pažeidė
Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, toks pažeidimas pagal šį
punktą laikomas rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo sprendimo paskirti Lietuvos
Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo
dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. Jeigu tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba
tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens
dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas
Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme, toks pažeidimas pagal šį punktą
laikomas rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos
praėjo mažiau kaip 3 metai.
(Pateikiama Tiekėjo deklaracija (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija*);
7. Tiekėjas turi būti kvalifikuotas:
Statinių kategorija – ypatingi statiniai;
Statinių pogrupis – susisiekimo komunikacijos: keliai(rajoniniai), geležinkelio kelias;
kiti transporto statiniai; Statybos darbų sritys – bendrieji statybos darbai;
(Pateikiama: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyta tvarka išduotas
tiekėjo kvalifikacijos atestatas arba teisės pripažinimo pažyma (pateikiamos
skaitmeninės dokumentų kopijos *);
8. Tiekėjas turi turėti teisę Lietuvos Respublikoje atlikti geodezinius, topografinius ir
kartografinius darbus: sudaryti GPS (erdvinį) tinklą, planimetrinį tinklą, aukščių
trečiosios klasės tinklą, topografinius planus, inžinerinių tinklų planus, nustatyti
nekilnojamų daiktų kadastro duomenis (atlikti kadastrinius matavimus), atlikti
statinių ir įrenginių žymėjimą vietovėje ir sudaryti jų padėties schemas, t.y.:
1) jei tiekėjas juridinis asmuo, jis turi turėti ne mažiau kaip 1 (vieną) specialistą
(geodezininką), kuriam Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymo
nustatyta tvarka yra suteikta teisė:
a) nustatyti pastatų ir statinių nuosėdžius ir posvyrius;
b) pažymėti projektuojamų statinių ir įrenginių vietas ir sudaryti jų padėties
schemas;
c) sudaryti topografinius planus;
d) sudaryti inžinerinių tinklų planus.
2) jei tiekėjas fizinis asmuo, jis Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos
įstatymo nustatyta tvarka turi turėti teisę:
a) nustatyti pastatų ir statinių nuosėdžius ir posvyrius;
b) pažymėti projektuojamų statinių ir įrenginių vietas ir sudaryti jų padėties
schemas;
c) sudaryti topografinius planus;
d) sudaryti inžinerinių tinklų planus .
(1. a) Kai tiekėjas fizinis asmuo, jis pateikia geodezininko kvalifikacijos pažymėjimą
nurodytai veiklai vykdyti.
b)Kai tiekėjas juridinis asmuo, jis pateikia:
1) darbo arba kitos sutarties išrašą (ar kitus dokumentus, patvirtinančius, kad
tiekėjo ir nurodyto fizinio asmens (specialisto), teisiniai santykiai atitinka Lietuvos
Respublikos įstatymų ir perkančiosios organizacijos reikalavimus, nurodant darbo
sutarties sudarymo datą, asmenų (darbdavio ir darbuotojo) identifikavimo duomenis
(asmens pavadinimą (vardą, pavardę), pagal darbo sutartį nustatytas darbo
funkcijas);
2) geodezininko kvalifikacijos pažymėjimą nurodytai veiklai vykdyti.
Užsienio šalyje registruotas tiekėjas taip pat pateikia darbo ar kitos sutarties išrašą
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ir tiekėjo dokumentą (pažymą ar deklaraciją) arba (taikoma Europos Sąjungos
valstybių narių juridiniams asmenims) kitus dokumentus, įrodančius, kad jis
(juridinio asmens darbuotojas (fizinis asmuo)) turi teisę atlikti geodezijos ir
kartografijos darbus vadovaujantis tos valstybės narės teisės aktais (pateikiamos
skaitmeninės dokumentų kopijos*).
* Pastabos:
1) jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie
dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų
keliamų klausimų, pateikiama priesaikos deklaracija arba oficiali tiekėjo deklaracija;
2) pateikiant atitinkamų dokumentų skaitmenines kopijas ir pasiūlymą pasirašant
saugiu elektroniniu parašu yra deklaruojama, kad kopijos yra tikros. Perkančioji
organizacija pasilieka sau teisę prašyti dokumentų originalų;
3) užsienio valstybių tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai
legalizuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d.
nutarimu Nr. 1079 „Dėl dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille)
tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio
valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo.

III.2.2) Ekonominis ir finansinis pajėgumas
Informacija ir formalumai, reikalingi
norint įvertinti atitiktį reikalavimams:

Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali
būti reikalaujama (jei taikoma) :

Netaikoma.

Netaikoma.

III.2.3) Techniniai pajėgumai
Informacija ir formalumai, reikalingi
norint įvertinti atitiktį reikalavimams:

Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali
būti reikalaujama (jei taikoma):
1. Tiekėjo vidutinė metinė svarbiausių
statybos ir montavimo darbų, atliktų savo
jėgomis, apimtis per paskutinius 5 metus
iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos
arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo
dienos (jeigu tiekėjas veiklą vykdė
mažiau nei 5 metus iki pasiūlymų
pateikimo termino pabaigos) turi būti ne
mažesnė kaip 2 880 000,00 EUR (be
PVM);

1. Pateikiamas pastarųjų 5 metų iki
pasiūlymo pateikimo termino pabaigos
arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo
dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą
mažiau nei 5 metus) atliktų (ar vykdomų)
darbų sąrašas (7 priedas) kartu su
užsakovų pažymomis apie tai, kad darbai
buvo atlikti (ar vykdomi) tinkamai.
Pažymose turi būti nurodyta darbų
atlikimo užsakovas, vertė, darbų pradžia
ir pabaiga (planuojama, jei sutartis dar
vykdoma) ir vieta, be to, ar jie buvo
atlikti (ar vykdomi) pagal galiojančių
teisės aktų, reglamentuojančių darbų
atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti
(pateikti užsakovo pažymą apie tinkamai
atliktus (ar vykdomus darbus)
(pateikiamos skaitmeninės dokumentų
kopijos *);

2. Tiekėjas per pastaruosius 5 metus iki
pasiūlymo pateikimo termino pabaigos
arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo
dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą
mažiau nei 5 metus) turi būti tinkamai
įvykdęs ne mažiau kaip vieną arba dvi
sutartis (jų sumos)naujos statybos arba
rekonstrukcijos rangos darbų sutartį/-is
ypatingų statinių grupei priskiriamuose
statiniuose (užsienio šalyse lygiaverčiuose
statiniuose):
J valstybinės reikšmės keliuose
priklausomai nuo jų suskirstymo pagal
reikšmę (magistraliniai ar (ir) krašto, ar
(ir) rajoniniai keliai), arba (ir)
J miestų, miestelių gatvėse su indeksu A
ar (ir) B, ar (ir) C ar (ir) jų sankryžose,
arba (ir)
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2. Pateikiamas pastarųjų 5 metų iki
pasiūlymo pateikimo termino pabaigos
arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo
dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą
mažiau nei 5 metus) įvykdytų sutarčių
sąrašas (12 priedas) kartu su užsakovų
pažymomis apie tai, kad darbai buvo
atlikti tinkamai. Pažymose turi būti
nurodyta darbų atlikimo užsakovas,
vertė, darbų pradžia ir pabaiga ir vieta,
be to, ar jie buvo atlikti pagal galiojančių
teisės aktų, reglamentuojančių darbų
atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti
(pateikti užsakovo pažymą apie tinkamai
atliktus darbus) (pateikiamos
skaitmeninės dokumentų kopijos*);
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J kituose transporto statiniuose –
tuneliuose ar (ir) tiltuose, ar (ir)
viadukuose, kurios vertė ne mažesnė kaip
4 030 000,00 EUR (be PVM );
3. Tiekėjas turi būti įdiegęs vadybos
sistemas pagal standartą ISO 9001, ISO
14001 ir OHSAS 18001 arba lygiavertes
vadybos priemones, užtikrinančias, kad
tiekėjas (įmonė) stabiliai atlieka darbus,
t. y., kad įmonėje vykstantys procesai,
darantys įtaką kokybei, atitinka minėtų
standartų reikalavimus. Vadybos sistemos
turi galioti susisiekimo komunikacijų
sričiai;

4. Tiekėjas turi turėti kvalifikuotus
specialistus visiems pirkimo
dokumentuose numatytiems darbams
3. Pateikiami vadybos sistemos
atlikti, kurių kvalifikacija ir darbo patirtis
sertifikatai ISO 9001, ISO 14001 ir
turi būti ne mažesnė nei nurodyta
OHSAS 18001 arba kiti lygiaverčiai
žemiau:
vadybos priemonių įsidiegimą
1. Bent vieną ypatingo statinio statybos
patvirtinantys dokumentai ir informacija
vadovą, kuris:
(pateikiamos skaitmeninės dokumentų
a) turi teisę eiti ypatingo statinio statybos
kopijos *);
vadovo pareigas statiniuose: susisiekimo
komunikacijos: keliai (rajoniniai), kiti
4. Pateikiama:
transporto statiniai, geležinkelio kelias;
1. Tiekėjo siūlomų specialistų, kurie
numatyti visiems pirkimo dokumentuose b) turi ne mažesnę kaip 36 mėnesių per
numatytiems darbams atlikti, sąrašas (13 paskutinius 10 metų iki pasiūlymų
pateikimo termino pabaigos darbų
priedas) (pateikti tik vieną sąrašą,
tinkamą patirtį laiku ir tinkamai
kuriame būtų nurodyti tiek pavienio
įvykdytose ir (ar) vykdomose sutartyse,
dalyvio, tiek visų jungtinės veiklos
einant statinio statybos vadovo pareigas
partnerių specialistai). Sąraše turi būti
ypatingų statinių grupei priskiriamuose
specialisto vardas ir pavardė, pozicija,
statiniuose (užsienio lygiaverčiuose
kuriai specialistas siūlomas,
statiniuose):
2. Siūlomų specialistų darbo patirties
aprašymai, nurodant vykdytus darbus, jų J valstybinės reikšmės keliuose
priklausomai nuo jų suskirstymo pagal
pradžios (metai/mėn.) ir pabaigos
reikšmę (magistraliniai ar (ir) krašto, ar
(metai/mėn.) datas.
3. Lietuvos Respublikos aplinkos
(ir) rajoniniai keliai) arba (ir)
J miestų, miestelių gatvėse su indeksu A
ministerijos nustatyta tvarka išduoti
kvalifikacijos atestatai ir (arba) teisės
ar (ir) B ar (ir) C ar (ir) jų sankryžose,
arba (ir)
pripažinimo dokumentai, tame tarpe
J kituose transporto statiniuose –
galiojantys ir išduoti anksčiau, kurie
tuneliuose ar (ir) tiltuose, ar (ir)
patvirtina kiekvieno specialisto patirtį
viadukuose;
atitinkamoje statinių grupėje ir darbų
c) einant statinio statybos vadovo
srityje.
pareigas per paskutinius 10 metų įvykdęs
4. Valstybinės geležinkelių inspekcijos
vieną ar kelias rangos darbų sutartis,
prie Susisekimo ministerijos išduotas
pažymėjimas, liudijantis, kad jis (statinio susijusias su ypatingo statinio – kelių
arba (ir) gatvių, arba (ir) kitų transporto
statybos vadovas) yra pasirengęs dirbti
veikiančiuose geležinkeliuose (kopija,
statinių – tunelių ar (ir) tiltų, ar (ir)
viadukų, su prieigomis nauja statyba arba
arba nuoroda iš Valstybinės geležinkelio
rekonstrukcija;
inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos
d) turi teisę dirbti veikiančiuose
internetinio tinklapio).
geležinkeliuose;
5. Kultūros paveldo departamento prie
Kultūros ministerijos nekilnojamo kultūros e) turi teisę vykdyti darbus kultūros
paveldo teritorijoje.
paveldo apsaugos I kvalifikacinės

http://mw.eviesiejipirkimai.lt/vpm/vpt_n5_sap_2_print_forma.asp?DOK_ID=200332...

2016.12.14

VPT: Skelbimo spausdinimas

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*);
5. Pateikiama:
1. Tiekėjo pažyma, kurioje nurodomas
turimas įrenginių ir techninių priemonių
kiekis ir jų techninės charakteristikos.
2. Dokumentai, kurie patvirtintų, kad
tiekėjas darbams atlikti turi nuosavybės
teise reikiamus statybos mechanizmus.
3. Jeigu mechanizmus numatoma
nuomotis (ar naudoti kitais pagrindais),
būtina nurodyti reikiamus statybos
mechanizmus suteiksiantį
subteikėją/subrangovą bei pateikti
ketinimų protokolus ar preliminarias
nuomos, panaudos ar kitokias sutartis,
patvirtinančias tiekėjo teisę mechanizmus
naudoti kita teisėta forma, kartu
pateikiant mechanizmų nuosavybės
dokumentus (pateikiamos skaitmeninės
dokumentų kopijos*);
6. a) Dokumentai, patvirtinantys, kad
tiekėjas nuosavybės teise turi
stacionarias ar mobilias gamyklas,
kuriose gali gaminti asfalto ir betono
mišinius, nurodant gamyklų adresą
(mišinių gamybos vietą).
b) Jei tiekėjas neturi tokių gamyklų ir
numato jas nuomotis ar naudoti kitais
pagrindais, jis turi pateikti:
• ketinimų protokolus arba preliminarias
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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 eiti ypatingo statinio
specialiųjų 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)
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nuomos, panaudos ar kitokias sutartis,
patvirtinančias, kad tiekėjas turi galimybę
gamyklas naudoti kita teisėta forma,
nurodant jų adresą (mišinių gamybos
vietą);
• nuosavybės teisę patvirtinančius
dokumentus.
c) Jei tiekėjas neturi gamyklų ir neketina
jų nuomotis, jis turi pateikti dokumentus,
patvirtinančius, kad įsigis (nusipirks)
asfalto ir betono mišinių, nurodant
gamyklų adresą (mišinių gamybos vietą)
ir tiekėją (tokiu atveju tiekėjas turi būti
išviešinamas).
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& kituose transporto statiniuose –
tuneliuose ar (ir) tiltuose, ar (ir)
viadukuose;
5. Tiekėjas sutarčiai vykdyti turi turėti
techniką ir įrenginius:
1. Autogreideris ne mažiau kaip 1 vnt.,
2. Vibrovolas savaeigis, ne mažiau kaip 1
vnt.
3. Volai asfalto mišinių tankinimui - ne
mažiau kaip 1 vnt.
4. Asfalto klotuvas – ne mažiau kaip 1
vnt.
5. Freza – ne mažiau kaip 1 vnt.
6. Tiekėjas turi nuosavybės teise turėti
arba turi galimybę nuomotis (ar kitais
pagrindais naudoti) stacionarias ar
mobilias karšto asfalto ir betono
gamyklas, kuriomis galėtų pasinaudoti,
kad tinkamai atliktų pagal pirkimo sutartį
numatytus darbus.
Jei tiekėjas nuosavybės teise neturi
minėtų gamyklų, neketina jų nuomotis ar
naudoti kitais pagrindais, jis turi įsigyti
(nusipirkti) asfalto ir betono mišinių.

III.2.4) Informacija apie rezervuotas sutartis (jei
taikoma)

taip

ne

Sutartis skirta tik globojamoms darbo grupėms
Sutartis turi būti vykdoma įgyvendinant globojamas
užimtumo programas
III.3) PASLAUGŲ SUTARTIMS TAIKOMOS SPECIALIOS SĄLYGOS
III.3.1) Informacija apie tam tikrą profesiją

taip

ne

Jei taip, nurodykite atitinkamą įstatymą ar kitą teisės aktą
III.3.2) Už paslaugos teikimą atsakingi darbuotojai
Juridiniai asmenys turėtų nurodyti už paslaugų teikimą
atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę
kvalifikaciją

taip

ne

IV DALIS: PROCEDŪRA
IV.1) PROCEDŪROS TIPAS
IV.1.1) Procedūros tipas
1. Atvira
Priežastys, dėl kurių pasirinkta supaprastinta procedūra:
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Kai kurie kandidatai jau atrinkti (jei tinka, pagal tam tikrų
tipų derybų procedūras).

taip

ne

Jei taip, VI.3 dalyje "Papildoma informacija" pateikite jau atrinktų ūkio subjektų
pavadinimus ir adresus
IV.1.2) Subjektų, kurie bus pakviesti teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo
procedūroje, skaičiaus apribojimai (ribota procedūra, derybų procedūra ir
konkurencinis dialogas)
Numatomas subjektų skaičius
Numatomas mažiausias skaičius

ir,(jei taikoma) didžiausias skaičius

Objektyvūs riboto kandidatų skaičiaus pasirinkimo kriterijai:
IV.1.3) Subjektų skaičiaus mažinimas derybų ar dialogo metu (derybų
procedūros, konkurencinio dialogo metu)
Taikoma į etapus suskirstyta procedūra, laipsniškai
mažinant aptartinų sprendimų ar deryboms teikiamų
pasiūlymų skaičių

taip

ne

IV.2) SUTARTIES SUDARYMO KRITERIJAI
IV.2.1) Sutarties sudarymo kriterijai (prašome pažymėti atitinkamą langelį)
Mažiausia kaina
ARBA
ekonomiškai naudingiausias
pasiūlymas atsižvelgiant į šiuos
veiksnius:
Toliau pateiktus kriterijus (sutarties sudarymo kriterijai turėtų būti nurodyti
kartu su jų lyginamuoju svoriu arba, jeigu dėl akivaizdžių priežasčių jiems
negalima priskirti lyginamojo svorio, šie kriterijai turėtų būti nurodyti
mažėjančios svarbos tvarka)
Kriterijus, pateiktus specifikacijose, kvietime teikti pasiūlymus arba dėrėtis ar
aprašomajame dokumente
Kriterijai

Lyginamasis svoris

IV.2.2) Informacija apie elektroninį aukcioną
Bus rengiamas elektroninis aukcionas

taip

ne

(jei taip, jei taikoma) Papildoma informacija apie elektrninį aukcioną

IV.3) ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA
IV.3.1) Perkančiosios organizacijos priskirtas bylos numeris: (jei taikoma)
181633
IV.3.2) Ankstesnis (-i) skelbimas (-ai) apie tą pačią sutartį
Skelbimas

taip

ne

Jei taip,
Išankstinis informacijos skelbimas

Skelbimas apie pirkėjo profilį

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris:

(metai/mėnuo/diena)
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Kiti ankstesni skelbimai (jei taikoma)
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris:

IV.3.3) Specifikacijų ir papildomų dokumentų ar aprašomojo dokumento
gavimo sąlygos (kai taikomas konkurencinis dialogas)
Prašymų pateikti dokumentus priėmimo ar susipažinimo su dokumentais terminas
Data: 2017-01-16

(metai/mėnuo/diena)

Laikas:

23:59

Dokumentai yra mokami
(jei taip, įrašykite tik skaičius) Kaina: Valiuta
Jei taip, kaina (įrašykite tik skaičius):

taip

ne

Valiuta

Mokėjimo sąlygos ir būdas:
IV.3.4) Pasiūlymų ar paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje priėmimo
terminas
Data: 2017-01-23

Laikas: 09:00

IV.3.5) Kvietimų teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje
išsiuntimo atrinktiems kandidatams data (jei žinoma, kai taikoma ribota
procedūra, derybų procedūra ir konkurencinis dialogas)
Data: (metai/mėnuo/diena)
IV.3.6) Kalba (-os), kuria (-iomis) gali būti parengti pasiūlymai ar paraiškos
dalyvauti pirkimo procedūroje
Lietuvių
Kitos:
IV.3.7) Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo
galiojimą
Data "iki":

(metai/mėnuo/diena)

Laikotarpis mėnesiais (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai):
Laikotarpis dienomis (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai) 90
pasiūlymų gavimui nustatytos dienos)

(nuo

IV.3.8) Susipažinimo su pasiūlymais sąlygos
Data: 2017-01-23 (metai/mėnuo/diena)

Laikas: 09:45

(jei taikoma) Vieta Vokai su pasiūlymais bus atplėšiami Plungės rajono
savivaldybės administraciniame pastate, antrajame aukšte, 209 kab., Vytauto g.
12, Plungė.
Yra asmenų, įgaliotų dalyvauti susipažinimo su pasiūlymais
procedūroje (jei taikoma)

taip

ne

(jei taip) Papildoma informacija apie įgaliotuosius asmenis ir susipažinimo su
pasiūlymais procedūrą:
Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje turi teisę dalyvauti visi pasiūlymus
pateikę tiekėjai arba jų įgalioti atstovai. Vokai atplėšiami ir tuo atveju, jei į vokų
atplėšimo posėdį neatvyksta pasiūlymus pateikę tiekėjai arba jų įgalioti atstovai.

VI DALIS: PAPILDOMA INFORMACIJA
VI.1) AR TAI PASIKARTOJANTIS VIEŠASIS PIRKIMAS (jei taikoma)
Tai periodiškas pirkimas

taip

ne
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(jei taip) Kada numatoma paskelbti kitus skelbimus
VI.2) INFORMACIJA APIE EUROPOS SĄJUNGOS FONDUS
Sutartis yra susijusi su projektu ir (arba) programa,
finansuojama Europos Sąjungos fondų lėšomis

taip

ne

(jei taip) Nuoroda į projektą (-us) ir (arba) programą (-as):
VI.3) PAPILDOMA INFORMACIJA (jei taikoma)
Konkurso sąlygos Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS)
kartu su skelbimu. Pirkimas vykdomas elektroninėmis priemonėmis.
Pirkimo sutarties vykdymo metu dėl darbų atlikimui nepalankių gamtinių sąlygų,
dėl trečiųjų šalių neveikimo arba netinkamo veikimo, dėl atsiradusių papildomų
darbų 1 kartą gali būti nukelta statybos darbų atlikimo termino pabaiga, bet ne
ilgiau kaip 2 (du) mėnesius, termino pabaigos nukėlimą fiksuojant papildomu
susitarimu.
VI.4) SKUNDŲ PATEIKIMO PROCEDŪRA
VI.4.1) Už skundų pateikimo procedūrą atsakinga įstaiga
Oficialus pavadinimas:
Adresas:
Miestas:

Pašto kodas:
LT-

El. paštas:

Telefonas:

Interneto adresas(URL):

Faksas:

Šalis:

Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga (jei taikoma)
Oficialus pavadinimas:
Adresas:
Miestas:

Pašto kodas:
LT-

El. paštas:

Telefonas:

Interneto adresas(URL):

Faksas:

Šalis:

VI.4.2) Skundų pateikimas (prašome užpildyti VI.4.2 punktą ARBA, jei reikia,
VI.4.3 punktą)
Tiksli informacija dėl skundų pateikimo termino(-ų):
Tiekėjas, kuris mano, kad perkančioji organizacija nesilaikė Viešųjų pirkimų
įstatymo reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, turi teisę iki
pirkimo sutarties sudarymo Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje nustatyta tvarka
pareikšti pretenziją perkančiajai organizacijai dėl perkančiosios organizacijos
veiksmų ar priimtų sprendimų. Pretenzijos pateikimas yra privaloma ikiteisminė
ginčo nagrinėjimo stadija.
VI.4.3) Tarnyba, iš kurios galima gauti informacią apie skundų pateikimą
Oficialus pavadinimas:
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Adresas:
Miestas:

Pašto kodas:
LT-

El. paštas:

Telefonas:

Interneto adresas(URL):

Faksas:

Šalis:

VI.4) ŠIO SKELBIMO IŠSIUNTIMO DATA:
2016-12-12
(metai/mėnuo/diena)

_____Administracijos direktorius_____
(Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)

__________

_____Albertas
Krauleidis_____

(parašas)

(vardas pavardė)
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