KLAIPĖDOS SOCIALINĖS IR PSICHOLOGINĖS PAGALBOS CENTRAS
Viešoji įstaiga, Smilčių g. 6, 92277 Klaipėda, tel. (8 46) 350099, el. p. kmn@moteriai.lt. Duomenys
kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, 142120224

KVIETIMAS DALYVAUTI SUPAPRASTINTAME MAŽOS VERTĖS PIRKIME
APKLAUSOS BŪDU DĖL REKLAMINIŲ SIUŽETŲ KŪRIMO IR TRANSLIAVIMO
TELEVIZIJOJE PASLAUGŲ TEIKIMO
Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymu ir Perkančiosios organizacijos
supaprastintų pirkimų taisyklėmis (aktualia redakcija) kviečiame Jus dalyvauti supaprastintame mažos
vertės pirkime apklausos būdu dėl reklaminių siužetų kūrimo ir transliavimo regioninėje televizijoje
paslaugų teikimo.
Pirkimo objektas: reklaminių siužetų kūrimo ir transliavimo regioninėje televizijoje paslaugos
(toliau – Paslaugos). Projekto metu suteikta informacija apie ES paramos lėšomis remiamus projektus
(pagalbos moterims, prekybos žmonėmis aukoms ir pan.), jų tikslus, rezultatus ir teikiamas galimybes
turės ir papildomą poveikį - paskatins asmenis ieškoti tokios pagalbos, padidins tikslinės grupės asmenų
įsitraukimą, taip pat gali paskatinti ir bendruomeniškumą, bei savanorystės veiklas, kadangi gali
paskatinti susijusius asmenis prisidėti prie savanoriškos pagalbos teikimo.
Pasiūlymas, pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto asmens, turi būti pateiktas pagal 1 priede pateiktą
formą elektroniniu paštu adresu kmn@moteriai.lt arba šiuo adresu: Smilčių g. 6, 92277 Klaipėda iki
2018-12-07 15.00 val. Po šio laiko gauti pasiūlymai nebus priimami ir vertinami.
Pasiūlymą pateikti iki kvietime apie pirkimą nurodytos dienos, valandos ir minutės. Pasiūlymo (su
priedais) lapai turi būti sunumeruoti, ir paskutinio lapo antroje pusėje patvirtinti tiekėjo ar jo įgalioto
asmens parašu, nurodytas įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos bei pasiūlymą sudarančių lapų
skaičius.
Pasiūlymas, atitinkantis reikalavimus, bus vertinamas pagal pasiūlytą mažiausią kainą su
PVM.
Pasiūlymas bus atmestas jei neatitiks pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, bus per
didelė Perkančiajai organizacijai kaina. Laimėjęs tiekėjas bus informuotas elektroniniu paštu.
Pirkimas bus laikomas įvykusiu, jeigu bus gautas bent vienas pasiūlymas, atitinkantis šio
konkurso sąlygas.
Sudaroma pirkimo sutartis turi atitikti laimėjusio tiekėjo pasiūlymą ir šias pirkimo sąlygas.
Pirkimo sutarties projektą parengia tiekėjas.
Visos paslaugos turi būti suteiktos ir jų rezultatai perduoti Perkančiajai organizacijai iki 2018 m.
gruodžio 31 d. Esant nenumatytoms aplinkybėms Sutarties vykdymo terminas, tiekėjui ir Perkančiajai
organizacijai raštu išreiškus tam sutikimą, gali būti pratęsiamas. Atsiskaitymų ir mokėjimų tvarka. Už
pateiktas paslaugas bei pateiktas sąskaitas-faktūras apmokėsime ne vėliau kaip per 60 kalendorinių
dienų.
Už pasiūlymų priėmimą ir papildomos informacijos teikimą atsakingas asmuo: direktorė Dalia
Puidokienė, el. paštas: dalia.puidokiene@moteriai.lt, tel.: tel: +370 686 60401
PRIDEDAMA.
- Pasiūlymo pateikimo forma (pirkimo sąlygų 1 priedas, 1 psl.).
- Tiekėjo sąžiningumo deklaracijos forma (pirkimo sąlygų 2 priedas, 2 psl.).

Direktorius
Originalas paštu nebus siunčiamas.
D. Puidokienė, tel.: +370 686 60401, el.p. dalia.puidokiene@moteriai.lt

Dalia Puidokienė
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Pirkimo sąlygų 1 priedas
Herbas arba prekių ženklas
(Tiekėjo pavadinimas)
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie
tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės
vertės mokesčio mokėtojas)

__________________________
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS
DĖL REKLAMINIŲ SIUŽETŲ KŪRIMO IR TRANSLIAVIMO TELEVIZIJOJE PASLAUGŲ
____________ Nr.______
(Data)

_____________
(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų
grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų
grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
Telefono numeris
Fakso numeris
El. pašto adresas

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis kvietime, jo patikslinimuose,
paaiškinimuose nurodytomis sąlygomis. Siūlomos paslaugos visiškai atitinka kvietime nurodytus
reikalavimus.
Siūlome šias paslaugas:
Paslaugų pavadinimas
PVM
Eil.
Kaina EUR
Kaina su
Nr.
be PVM
PVM
1
1.
2.

2

3

4

5

REKLAMINIŲ
SIUŽETŲ
KŪRIMO
TELEVIZIJOJE PASLAUGOS
REKLAMINIŲ SIUŽETŲ TRANSLIAVIMO
TELEVIZIJOJE PASLAUGOS
Viso

Bendra pasiūlymo kaina EUR su PVM __________________________________________________
(nurodyti žodžiais)
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Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Eil.
Nr.

Pateiktų dokumentų pavadinimas

Dokumento puslapių
skaičius

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)
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Pirkimo sąlygų 2 priedas
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2011 m. rusėjo 30 d. įsakymu Nr. 4-706

(Tiekėjo pavadinimas)
TIEKĖJO (JURIDINIO ASMENS, KITOS ORGANIZACIJOS AR JO (JOS) PADALINIO)
SĄŽININGUMO DEKLARACIJA
(Data, numeris)

(Vieta)

,
Aš,
(tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė)

vadovaujantis (atstovaujantis)
(tiekėjo pavadinimas)

(toliau – ūkio subjektas), kuris (-i) dalyvauja perkančiosios organizacijos atliekamame viešajame pirkime,
tvirtinu, kad mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas:
1. nedavė ir neketina duoti perkančiosios organizacijos Viešojo pirkimo komisijos nariams,
ekspertams, perkančiosios organizacijos (įgaliotosios organizacijos) vadovams, valstybės tarnautojams
(darbuotojams) ar kitų tiekėjų atstovams pinigų, dovanų, nesuteikė ir neketina suteikti jokių paslaugų ar kitokio
atlygio už sudarytas ar nesudarytas sąlygas, susijusias su palankiais veiksmais laimėti viešąjį pirkimą;
2. nedalyvauja Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 30-856) 5 straipsnyje
nurodytuose draudžiamuose susitarimuose ir susitarimuose, pažeidžiančiuose Lietuvos Respublikos viešųjų
pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) 3 straipsnyje ar Lietuvos Respublikos viešųjų
pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo (Žin., 2011, Nr. 85-4135) 6 straipsnyje nurodytus
principus;
3. šiame viešajame pirkime veikia nepriklausomai ir jeigu vienas ar keli ūkio subjektai, su kuriais
mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas yra susijęs Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo
3 straipsnio 12 dalyje nustatytais būdais, dalyvauja tame pačiame viešajame pirkime ir pateikia savarankišką
(-us) pasiūlymą (-us), jie laikytini mano vadovaujamo (atstovaujamo) ūkio subjekto konkurentais;
4. perkančiosios organizacijos prašymu per jos nustatytą terminą pateiks ūkio subjektų, su kuriais
mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas yra susijęs Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo
3 straipsnio 12 dalyje nustatytais būdais, sąrašą.
Man žinoma, kad jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, mano vadovaujamas (atstovaujamas)
ūkio subjektas atsakys įstatymų nustatyta tvarka.
(Deklaraciją teikiančio asmens pareigos)

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

PASTABA. Teikdami Tiekėjo sąžiningumo deklaraciją įsitikinkite, kad teikiate aktualios redakcijos formą (aktualią formą
galima rasti Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainės www.vpt.lt skyriaus „Teisinė informacija“ dalyje „Dokumentų
formos“). Tiekėjo sąžiningumo deklaracijos forma negali būti keičiama. Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų
grupė, deklaraciją pildo kiekvienas ūkio subjektas atskirai.
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PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 4-706

(Tiekėjo vardas, pavardė)
TIEKĖJO (FIZINIO ASMENS) SĄŽININGUMO DEKLARACIJA

(Data)

(Vieta)
,
Aš,
(tiekėjo vardas, pavardė)
dalyvaujantis perkančiosios organizacijos atliekamame viešajame pirkime, tvirtinu, kad:
1. nedaviau ir neketinu duoti perkančiosios organizacijos Viešojo pirkimo komisijos nariams,
ekspertams, perkančiosios organizacijos (įgaliotosios organizacijos) vadovams, valstybės
tarnautojams (darbuotojams) ar kitų tiekėjų atstovams pinigų, dovanų, nesuteikiau ir neketinu suteikti
jokių paslaugų ar kitokio atlygio už sudarytas ar nesudarytas sąlygas, susijusias su palankiais
veiksmais laimėti viešąjį pirkimą;
2. nedalyvauju Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 30-856)
5 straipsnyje nurodytuose draudžiamuose susitarimuose ir susitarimuose, pažeidžiančiuose Lietuvos
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) 3 straipsnyje ar
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo (Žin., 2011,
Nr. 85-4135) 6 straipsnyje nurodytus principus;
3. šiame viešajame pirkime veikiu nepriklausomai ir jeigu vienas ar keli ūkio subjektai, su
kuriais esu susijęs Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 12 dalyje nustatytais
būdais, dalyvauja tame pačiame viešajame pirkime ir pateikia savarankišką (-us) pasiūlymą (-us), jie
laikytini mano konkurentais;
4. perkančiosios organizacijos prašymu per jos nustatytą terminą pateiksiu ūkio subjektų, su
kuriais esu susijęs Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 12 dalyje nustatytais
būdais, sąrašą.
Man žinoma, kad jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, aš atsakysiu įstatymų
nustatyta tvarka.
(Parašas)

(Vardas, pavardė)

PASTABA. Teikdami Tiekėjo sąžiningumo deklaraciją įsitikinkite, kad teikiate aktualios redakcijos formą (aktualią formą
galima rasti Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainės www.vpt.lt skyriaus „Teisinė informacija“ dalyje „Dokumentų
formos“). Tiekėjo sąžiningumo deklaracijos forma negali būti keičiama. Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų
grupė, deklaraciją pildo kiekvienas ūkio subjektas atskirai.

