I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Lietuvos Respublikos finansų ministerija,
įmonės kodas: 288601650.
I.1.1. Adresas, pašto kodas: Lukiškių g. 2, LT-01512 Vilnius, Lietuva.
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto
adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Laura Miškinytė, tel. +370 5 219 4491, faks.
+370 5 212 7424, el. paštas laura.miskinyte@finmin.lt, www.finmin.lt.
I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris**: 180522
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Partnerystės principo įgyvendinimo vertinimo ir 2014–2020 m. ES fondų
investicijų poveikio Lietuvos ūkiui ir plėtros prioritetų 2021–2027 m. vertinimo paslaugų pirkimas.
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Perkamos Partnerystės principo įgyvendinimo vertinimo paslaugos (toliau – I pirkimo objekto dalis).
Vertinimo tikslas – nustatyti partnerystės principo taikymo tinkamumą, efektyvumą ir naudą,
panaudojant ES struktūrinių fondų lėšas 2014–2020 m. laikotarpiu.
Vertinimo uždaviniai:
1. Įvertinti 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų nacionalinių teisės aktų ir kt. dokumentų (strategijų,
gairių) nuostatas partnerystės srityje ir partnerystei įtaką darančius veiksnius (tinkamumas,
pakankamumas, suderinamumas);
2. Įvertinti partnerystės principo taikymą veiksmų programos rengimo, įgyvendinimo, stebėsenos ir
vertinimo etapuose (tinkamumas, efektyvumas ir nauda);
3. Įvertinti partnerių pajėgumą ir jų gebėjimų stiprinimo priemones (tinkamumas, pakankamumas,
efektyvumas).
Perkamos 2014–2020 m. ES fondų investicijų poveikio Lietuvos ūkiui ir plėtros prioritetų 2021–2027
m. vertinimo paslaugos (toliau – II pirkimo objekto dalis).
Vertinimo tikslas – Nustatyti prognozuojamą 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos
poveikį ekonomikos augimui ir darbo vietų kūrimui bei Lietuvos plėtros prioritetus po 2020 m.
Vertinimo uždaviniai:
1. Įvertinti 2014–2020 m. ES fondų investicijų poveikį pagrindiniams bendriesiems
makroekonominiams rodikliams ir atskiroms ūkio (viešosios politikos) sritims ir pateikti pasiūlymus dėl
2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos poveikio optimizavimo.
2. Atsižvelgiant į 2014-2020 m. ES fondų investicijas, išanalizuoti Lietuvos ūkio vystymosi tendencijas
po 2020 m. ir identifikuoti ilgalaikius plėtros prioritetus ir galimas investavimo sritis po 2020 m.
II.2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): paslaugos.
III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek
kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):
III.1. I pirkimo objekto dalis:
III.1.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma): Partnerystės principo įgyvendinimo
vertinimo paslaugos.
III.1.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB "BGI
Consulting", įmonės kodas 300646209.
III.1.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais) (su/be PVM): 43 800,00 Eur su PVM.
III.1.4. Laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: suteikėjai nepasitelkiami.
III.2. II pirkimo objekto dalis:
III.2.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma): 2014–2020 m. ES fondų investicijų
poveikio Lietuvos ūkiui ir plėtros prioritetų 2021–2027 m. vertinimo paslaugos.
III.2.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB "ESTEP Vilnius",
įmonės kodas 302738364.
III.2.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais) (su/be PVM): 72 600,00 Eur su PVM.
III.2.4. Laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: suteikėjai pasitelkiami.

