INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ PIRKIMĄ

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: LR finansų ministerija, 288601650
I.1.1. Adresas, pašto kodas: Lukiškių g.2, LT-01512 Vilnius
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas,
interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL):
Natalja Aleknavičienė, Jūratė Tidikienė tel.: 2390 091, 2053 546 el. paštas:
natalja.aleknaviciene@finmin.lt; jurate.tidikiene/finmin@finmin;
http://finmin.lrv.lt/;https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Metodinės ir konsultacinės pagalbos VSAKIS palaikyti paslaugos.
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: konsultacijos ir metodinė pagalba pasirengiant
ataskaitinio laikotarpio konsolidavimui, metodinės pagalbos paslaugos (konsolidavimo funkcijos
vykdymo metodinė pagalba ir konsultacijos).
II.2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): paslaugos.
III. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
III.1. Pirkimo būdas: supaprastintas atviras konkursas.
III.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: vadovaujantis Lietuvos
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 84 straipsnio 1 punktu ir Finansų ministerijos
supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių, patvirtintų finansų ministro 2011 m. vasario 8 d.
įsakymu Nr. 1K-048 (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. sausio 22 d. įsakymo Nr.
1K- 30 redakcija), 76 punktu, nutarta viešąjį pirkimą vykdyti supaprastintu atviro konkurso
būdu.
IV. Šio skelbimo išsiuntimo data: 2016 m. rugsėjo 5 d.

Forma patvirtinta
VĮ Seimo leidyklos „Valstybės žinios“
direktoriaus 2011 m. gruodžio 27 d.
įsakymu Nr. VĮ-11-22
(VĮ Seimo leidyklos „Valstybės žinios“
direktoriaus 2012 m. sausio 26 d.
įsakymo Nr. VĮ-12-07 redakcija)

_________________________________________________________________
Perkančiosios organizacijos pavadinimas*
__________________________________________________________________
Įstaigos duomenys*
2 FORMA*
INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ
201 m. __________ d. Nr. ________*
I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas:
I.1.1. Adresas, pašto kodas:
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas,
interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL):
I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris**:
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas:
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
II.2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai):
III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI
SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):
III.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma):
III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė:
III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM):
III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas:
III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai
laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus:
IV. Šio skelbimo išsiuntimo data:
V. Perkančiosios organizacijos vadovo arba jo įgalioto asmens vardas ir pavardė, pareigų pavadinimas:*
* Informacija neskelbiama.
** Pirkimo numeris nurodomas, jei apie šį pirkimą arba apie priimtą sprendimą sudaryti sutartį
buvo skelbta Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

Forma patvirtinta
VĮ Seimo leidyklos „Valstybės žinios“
direktoriaus 2011 m. gruodžio 27 d.
įsakymu Nr. VĮ-11-22
(VĮ Seimo leidyklos „Valstybės žinios“
direktoriaus 2012 m. sausio 26 d.
įsakymo Nr. VĮ-12-07 redakcija)

_________________________________________________________________
Perkančiosios organizacijos pavadinimas*
__________________________________________________________________
Įstaigos duomenys*

3 FORMA*
INFORMACIJA APIE SUDARYTĄ SUTARTĮ
201 m. __________ d. Nr. ________*
I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas:
I.1.1. Adresas, pašto kodas:
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas,
interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL):
I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris**:
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas:
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
II.2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai):
III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma
tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):
III.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma):
III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė:
III.3. Bendra galutinė sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM):
III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai
laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus:
IV. Šio skelbimo išsiuntimo data:
V. Perkančiosios organizacijos vadovo arba jo įgalioto asmens vardas ir pavardė, pareigų pavadinimas:*
* Informacija neskelbiama.
** Pirkimo numeris nurodomas, jei apie šį pirkimą arba apie priimtą sprendimą sudaryti sutartį
buvo skelbta Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

Forma patvirtinta
VĮ Seimo leidyklos „Valstybės žinios“
direktoriaus 2011 m. gruodžio 27 d.
įsakymu Nr. VĮ-11-22
(VĮ Seimo leidyklos „Valstybės žinios“
direktoriaus 2012 m. sausio 26 d.
įsakymo Nr. VĮ-12-07 redakcija)

_________________________________________________________________
Perkančiosios organizacijos pavadinimas*
__________________________________________________________________
Įstaigos duomenys*
4 FORMA*
INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ PIRKIMĄ,
NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ BEI SUDARYTĄ SUTARTĮ
(kai viešasis pirkimas atliktas vadovaujantis
Viešųjų pirkimų įstatymo 56 straipsnio 1 dalies 4 punktu ir 92 straipsnio 3 dalies 3 punktu)
201 m. __________ d. Nr. ________*
I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas:
I.1.1. Adresas, pašto kodas:
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas,
interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL):
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas:
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
II.2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai):
III. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
III.1. Pirkimo būdas:
III.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas:
IV. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTĄ SUTARTĮ
(pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai ir kiek sudaryta pirkimo
sutarčių (preliminariųjų sutarčių):
IV.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma):
IV.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė:
IV.3. Bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM):
IV.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas:
IV.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai
laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus:
V. Šio skelbimo išsiuntimo data:
VI. Perkančiosios organizacijos vadovo arba jo įgalioto asmens vardas ir pavardė, pareigų pavadinimas:*
* Informacija neskelbiama.

