INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ PIRKIMĄ
I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas:
Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Juridinio asmens kodas: 288601650.
I.1.1. Adresas, pašto kodas: Lukiškių g. 2, 01512 Vilnius, Lietuva.
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: Šarūnas Leišis, tel. +370 52199355, faks. +370 52127424, el. paštas
sarunas.leisis@finmin.lt, www.finmin.lrv.lt.
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: ES investicijų efektyvumo konkursų organizavimo paslaugos.
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
I pirkimo objekto dalis – Studentų darbų konkurso apie ES investicijų efektyvumą
organizavimo paslaugos. Skirtos stiprinti ir motyvuoti mokslo bendruomenę ir studentus 2017 ir
2018 m. įvykdant studentų mokslo (kursinių, bakalauro, magistro) darbų konkursus, kuriuose
gvildenama ir plėtojama aktuali, su ES struktūrinių fondų panaudojimu Lietuvoje ir ES susijusi
problematika – ES struktūrinių fondų investicijų efektyvumas, tikslingumas, nauda ekonomikai ir
visuomenei, kuriama pridėtinė vertė, poveikis regionų plėtrai.
II pirkimo objekto dalis – Žurnalistų, tinklaraštininkų publikacijų apie ES investicijų
efektyvumą konkurso organizavimo paslaugos. Skirtos stiprinti ir motyvuoti žurnalistus ir
tinklaraštinikus 2017 ir 2018 m. įvykdant žurnalistų, tinklaraštininkų publikacijų apie ES investicijų
efektyvumą konkursus, kuriose gvildenama ES struktūrinių fondų panaudojimo Lietuvoje
problematika – ES struktūrinių fondų investicijų efektyvumas, tikslingumas, nauda ekonomikai ir
visuomenei, kuriama pridėtinė vertė, poveikis regionų plėtrai, įgyvendinamais projektais
inicijuojami socialiniai, ekonominiai ir kitokie pokyčiai Lietuvoje, ES lėšų administravimo
mechanizmas ir kitos susijusios temos.
II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos
III. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
III.1. Pirkimo būdas: Supaprastintas atviras konkursas.
III.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Viešuoju pirkimu perkamos
paslaugos priskiriamos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 2 priedėlyje
nurodytų paslaugų 13 kategorijai. Bendra Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2017 m.
numatomų vykdyti viešųjų pirkimų 13 paslaugų kategorijoje vertė mažesnė už tarptautinio pirkimo
vertės ribą. Viešasis pirkimas atliekamas supaprastinto atvirojo konkurso būdu vadovaujantis VPĮ
84 straipsnio 1 punktu ir Lietuvos Respublikos finansų ministerijos supaprastintų viešųjų pirkimų
taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. 1K048 „Dėl Finansų ministerijos viešųjų pirkimų“ 73.1 papunkčiu.

