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KVIETIMAS DALYVAUTI APKLAUSOJE, KREIPIANTIS Į VIENĄ TIEKĖJĄ, 

PROJEKTO „PASIŪLYMŲ DĖL LR NVO ĮSITRAUKIMO Į VIEŠĄJĄ POLITIKĄ 

GERINIMO LR CENTRINĖS VALDŽIOS SPRENDIMŲ PRIĖMĖJAMS SUKŪRIMAS“ 

NR. 10.1.2-ESFA-K-917-03-0014 TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ PAKETAS „GERINTI 

NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ GALIMYBES DALYVAUTI VIEŠOJOJE 

POLITIKOJE TAIKANT ES SUTARTIES SKAIDRUMO PRINCIPĄ“ PARENGIMO 

 

Pirkimo organizatorius – Nacionalinė vartotojų konfederacija (toliau – NVK) Prezidentas 

Kornelijus Papšys, el. p. konfederacija@vartotojai.eu, mob. Tel. 86 5559201.        

Vadovaujantis 2014 m. spalio 8 d. Lietuvos Respublikos Finansų ministro įsakymo Nr. 1K-316 

„Dėl projekto administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ 461. punktu „Ne perkančioji 

organizacija turi teisę pateikti kvietimą dalyvauti pirkime vienam tiekėjui ir sudaryti su juo pirkimo 

sutartį, kai yra bent viena iš sąlygų: 

<...> 461.7. pirkimo sutarties vertė, finansuojama iš projektui skirtų finansavimo lėšų, neviršija 60 

000 eurų (šešiasdešimt tūkstančių eurų), įskaitant jau sudarytas arba ketinamas sudaryti tos pačios 

rūšies prekių ir (arba) paslaugų ar to paties objekto darbų pirkimo sutartis.  

 

Kviečiame pateikti pasiūlymą. 

 

1.Pirkimo objektas: projekto „Pasiūlymų dėl LR NVO įsitraukimo į viešąją politiką gerinimo 

LR centrinės valdžios sprendimų priėmėjams sukūrimas“ Nr. 10.1.2-ESFA-K-917-03-0014 

Teisės aktų projektų paketo „Gerinti nevyriausybinių organizacijų galimybes dalyvauti 

viešojoje politikoje taikant ES sutarties skaidrumo principą“ parengimas. Techninė užduotis 

pateikiama Pirkimo sąlygų 1 priede (toliau – Paslaugos). 
2. Tiekėjo pasiūlymas priimamas iki 2019 m. gegužės 29 d. 10 val. 00 min. 

3. Paslaugos turi būti suteiktos iki 2020 m. spalio 15 dienos. 

4. Tiekėjas pateikia savo pasiūlymą, užpildytą pagal pirkimo sąlygų 2 priede pateiktą formą. 

Pasiūlymas pateikiamas el. paštu arba pristatomas NVK (Adresas: Stiklių g. 8, Vilnius). 

5. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas.  



6. Paslaugų kaina pateikiama eurais. Apskaičiuojant Paslaugų kainą, turi būti atsižvelgta į visą 

perkamų Paslaugų apimtį, kainos sudėtines dalis. Į kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos 

tiekėjo išlaidos, ir rinkliavos, tame tarpe ir PVM (PVM turi būti nurodomas atskirai).  

7. Tiekėjui kvalifikaciniai reikalavimai nekeliami. 

8. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą. Alternatyvūs pasiūlymai nepriimami.  

9. Tiekėjo pasiūlymas ir kita dokumentacija pateikiama lietuvių kalba.  

10. NVK neatsako už pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymas nebuvo 

gautas ar gautas pavėluotai. Pavėluotai gautas pasiūlymas nenagrinėjamas ir grąžinamas tiekėjui. 

11. NVK atmeta pasiūlymą, jeigu pasiūlymas neatitiko šiame kvietime nustatytų reikalavimų; 

12. Pasiūlyme nurodyta kaina bus vertinama eurais su PVM. Pasiūlymas vertinamas pagal 

mažiausios kainos kriterijų. 

13. NVK, norėdama priimti sprendimą sudaryti pirkimo sutartį, pagal šiame rašte nustatytus 

vertinimo kriterijus ir tvarką nedelsdama įvertins pateiktą pasiūlymą, nustatys pasiūlymų eilę 

(išskyrus atvejus, kai pasiūlymą pateikia tik vienas tiekėjas) ir laimėjusį pasiūlymą. 

14. Apie priimtą sprendimą sudaryti pirkimo sutartį NVK nedelsdama praneša pasiūlymą 

pateikusiam tiekėjui (išskyrus atvejus, kai pasiūlymą pateikia tik vienas tiekėjas).  

15. Asmuo ryšiams: NVK Viceprezidentė Alvita Armanavičienė, el. p. 

konfederacija@vartotojai.eu, mob. tel. 86 86 25661. 

 

PRIDEDAMA: 

1. Teisės aktų projektų paketo „Gerinti nevyriausybinių organizacijų galimybes dalyvauti 

viešojoje politikoje taikant ES sutarties skaidrumo principą“ techninė specifikacija, 3 lapai. 

2. Projekto „Pasiūlymų dėl LR NVO įsitraukimo į viešąją politiką gerinimo LR centrinės 

valdžios sprendimų priėmėjams sukūrimas“ NR. 10.1.2-ESFA-K-917-03-0014 teisės aktų 

projektų paketo „Gerinti nevyriausybinių organizacijų galimybes dalyvauti viešojoje 

politikoje taikant ES sutarties skaidrumo principą“ parengimo paslaugų pirkimo pasiūlymas, 

2 lapai. 

 

 

 

 

NVK prezidentas                                                                                                                                                                                            Kornelijus Papšys 

 


