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Kvalifikacinė sistema – Komunalinės paslaugos
Direktyva 2004/17/EB

Šiuo skelbimu kviečiama dalyvauti konkurse    ◯ taip   ◯ ne

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1) Pavadinimas, adresas ir kontaktinis(-iai) punktas(-ai)

Oficialus pavadinimas: Nacionalinis Nr.: (jei žinoma)

Adresas:

Miestas: Pašto kodas: Šalis:

Kontaktinis(-iai) punktas(-ai):  

Kam: 

Telefonas:

El. paštas: Faksas:

Interneto adresas(-ai): (jei taikoma)

Pagrindinis perkančiojo subjekto adresas: (URL)

Pirkėjo profilio adresas: (URL) 

Elektroninė prieiga prie dokumentų: (URL)

Elektroninis kandidatūrų ir paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje teikimas: (URL)

Išsamesnės informacijos pateikite A priede.

Daugiau informacijos galima gauti iš                 

◯ Minėtų kontaktinių punktų ◯ Kitur (užpildykite A priedo I dalį)

Kitus dokumentus galima gauti iš        

◯ Minėtų kontaktinių punktų ◯ Kitur (užpildykite A priedo II dalį)

Paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje ar kandidatūros turi būti siunčiami

◯ Minėtiems kontaktiniams punktams      ◯ Kitur (užpildykite A priedo III dalį)

I.2) Pagrindinė veikla

⃞ Dujų ir šilumos gamyba, transportavimas ir skirstymas

⃞ Elektros energija 

⃞ Dujų ir naftos žvalgyba ir gavyba

⃞ Akmens anglių ir kito kieto kuro žvalgyba ir gavyba

⃞ Vanduo

⃞ Pašto paslaugos

⃞ Geležinkelio paslaugos 
⃞ Miesto geležinkelio, tramvajų, troleibusų ar autobusų transporto 

paslaugos
⃞ Uostų veikla
⃞ Oro uostų veikla
⃞  Kita: (nurodykite konkrečiai)

I.3) Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų subjektų vardu

Perkantysis subjektas perka kitų perkančiųjų subjektų vardu:    ◯ taip   ◯ ne
(jei taip, daugiau informacijos apie tuos perkančiuosius subjektus galima pateikti A priede)

Europos Sąjunga

Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: +352 29 29 42 670
El. paštas: ojs@publications.europa.eu Informacija ir elektroninės formos: http://simap.europa.eu



II dalis: Kvalifikacinės sistemos objektas

II.1) Pavadinimas, kurį perkantysis subjektas suteikė sutarčiai:

II.2) Sutarties tipas (pasirinkite tik vieną kategoriją (darbus, prekes ar paslaugas), labiausiai atitinkančią konkretų Jūsų sutarties ar pirkimo(-ų) 
objektą)

◯ Darbai ◯ Prekės
◯ Paslaugos

Paslaugų kategorija Nr.: [    ] [    ]
Dėl paslaugų kategorijų žr. C2 priedą

II.3) Darbų, paslaugų ar prekių, kurie turi būti perkami taikant kvalifikacinę sistemą, aprašymas:

II.4) Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ) 

Pagrindinis žodynas Papildomas žodynas (jei taikoma)

Pagrindinis objektas [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] – [    ] [    ][    ][    ][    ] – [    ]               [    ][    ][    ][    ] – [    ]

Papildomas(-i) objektas(-
ai)

[    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] – [    ]

[    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] – [    ]

[    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] – [    ]

[    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] – [    ]

[    ][    ][    ][    ] – [    ]               [    ][    ][    ][    ] – [    ]

[    ][    ][    ][    ] – [    ]               [    ][    ][    ][    ] – [    ]

[    ][    ][    ][    ] – [    ]               [    ][    ][    ][    ] – [    ]

[    ][    ][    ][    ] – [    ]               [    ][    ][    ][    ] – [    ]

II.5)  Informacija apie Pasaulio prekybos organizacijos susitarimą dėl vyriausybės pirkimų

Sutarčiai taikomas Pasaulio prekybos organizacijos susitarimas dėl vyriausybės pirkimų:  ◯ taip    ◯ ne

   (Šią dalį pildykite tiek kartų, kiek reikia)   
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III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1) Dalyvavimo sąlygos

III.1.1) Tinkamumas sistemai:
(Jeigu ši informacija yra gausi ir pagrįsta dokumentais, kuriuos susidomėję tiekėjai, rangovai ar paslaugų teikėjai gali gauti, pakanka pateikti pagrindinių 
sąlygų ir metodų santrauką bei nuorodą į tuos dokumentus)

Ūkio subjektai turi įvykdyti šias pripažinimo tinkamais sąlygas Metodai, kuriais kiekviena iš tų sąlygų bus tikrinama

III.1.2) Informacija apie rezervuotas sutartis (jei taikoma)
⃞ Sutartis skirta tik globojamoms darbo grupėms
⃞ Sutartis turi būti vykdoma įgyvendinant globojamas užimtumo programas
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IV dalis: Procedūra

IV.1) Sutarties sudarymo kriterijai

IV.1.1) Sutarties sudarymo kriterijai (jei žinoma)

◯ Mažiausia kaina                                                                               
arba
◯ Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, atsižvelgiant į šiuos veiksnius:     

◯ toliau pateiktus kriterijus (sutarties sudarymo kriterijai turėtų būti nurodyti kartu su jų lyginamuoju svoriu arba, jeigu dėl akivaizdžių 
priežasčių jiems negalima priskirti lyginamojo svorio, šie kriterijai turėtų būti nurodyti mažėjančios svarbos tvarka)

◯ kriterijus, pateiktus specifikacijose arba kvietime teikti pasiūlymus arba derėtis

Kriterijai Lyginamasis svoris Kriterijai Lyginamasis svoris

1. [                                                                            ]

2. [                                                                            ]

3. [                                                                            ] 

4. [                                                                            ]

5. [                                                                            ]

[                           ]

[                           ]

[                           ]

[                           ]

[                           ]

6.  [                                                                            ]

7.  [                                                                            ] 

8.  [                                                                            ] 

9.  [                                                                            ] 

10.[                                                                            ]

[                           ]

[                           ]

[                           ]

[                           ]

[                           ]

IV.1.2) Informacija apie elektroninį aukcioną 
Bus rengiamas elektroninis aukcionas    ◯ taip   ◯ ne
(jei taip ir jei taikoma) Papildoma informacija apie elektroninį aukcioną:

IV.2) Administracinė informacija

IV.2.1) Perkančiojo subjekto priskirtas bylos numeris: (jei taikoma)

IV.2.2) Kvalifikacinės sistemos taikymo trukmė

Galiojimo laikotarpis: nuo [    ][    ] / [    ][    ] / [    ][    ][    ][    ] (diena/mėnuo/metai)    iki: [    ][    ] / [    ][    ] / [    ][    ][    ][    ] (diena/mėnuo/metai)

⃞  Neribota trukmė 
⃞  Kita

IV.2.3) Informacija apie pratęsimus (jei taikoma)
Kvalifikacinės sistemos pratęsimas   ◯ taip   ◯ ne
(jei taip) formalumai, reikalingi įvertinti, ar reikalavimai įvykdyti:
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VI dalis: Papildoma informacija

VI.1) Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Viena ar daugiau sutarčių, kurioms taikoma kvalifikacinė sistema, yra susijusios su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos 
fondų lėšomis    
◯ taip   ◯ ne

(jei taip) Nuoroda į projektą(-us) ir (arba) programą(-as): 

VI.2) Papildoma informacija: (jei taikoma)

VI.3) Skundų pateikimo procedūra

VI.3.1) Už skundų pateikimo procedūrą atsakinga įstaiga

Oficialus pavadinimas:

Adresas:

Miestas: Pašto kodas: Šalis:

El. paštas: Telefonas:

Interneto adresas: (URL) Faksas:

Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga (jei taikoma)

Oficialus pavadinimas:

Adresas:

Miestas: Pašto kodas: Šalis:

El. paštas: Telefonas:

Interneto adresas: (URL) Faksas:

VI.3.2) Skundų pateikimas (užpildykite VI.3.2 punktą arba, jei reikia, VI.3.3 punktą)
Tiksli informacija apie skundų pateikimo terminą(-us):

VI.3.3) Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie skundų pateikimą

Oficialus pavadinimas:

Adresas:

Miestas: Pašto kodas: Šalis:

El. paštas: Telefonas:

Interneto adresas: (URL) Faksas:

VI.4) Šio skelbimo išsiuntimo data: [    ][    ] / [    ][    ] / [    ][    ][    ][    ] (diena/mėnuo/metai)
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A priedas

Papildomi adresai ir kontaktiniai punktai

I) Adresai ir kontaktiniai punktai, kur galima gauti papildomos informacijos
Oficialus pavadinimas: Nacionalinis Nr.: (jei žinoma)

Adresas:

Miestas: Pašto kodas: Šalis:

Kontaktinis(-iai) punktas(-ai):  
Kam: 

Telefonas:

El. paštas: Faksas:

Interneto adresas: (URL)

II) Adresai ir kontaktiniai punktai, kur galima gauti kitus dokumentus 
Oficialus pavadinimas: Nacionalinis Nr.: (jei žinoma)

Adresas:

Miestas: Pašto kodas: Šalis:

Kontaktinis(-iai) punktas(-ai):  
Kam: 

Telefonas:

El. paštas: Faksas:

Interneto adresas: (URL)

III) Adresai ir kontaktiniai punktai, kuriems turi būti siunčiami paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje ir kandidatūros 
Oficialus pavadinimas: Nacionalinis Nr.: (jei žinoma)

Adresas:

Miestas: Pašto kodas: Šalis:

Kontaktinis(-iai) punktas(-ai):  
Kam: 

Telefonas:

El. paštas: Faksas:

Interneto adresas: (URL)

IV) Kito perkančiojo subjekto, kurio vardu perkantysis subjektas perka, adresas 
Oficialus pavadinimas: Nacionalinis Nr.: (jei žinoma)

Adresas:

Miestas: Pašto kodas: Šalis:

   (A priedo IV dalį pildykite tiek kartų, kiek reikia)   
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C2 priedas – Komunalinės paslaugos

II dalyje „Sutarties objektas“ nurodytos paslaugų kategorijos
Direktyva 2004/17/EB

Kategorijos Nr. [1]  Dalykas

1 Priežiūros ir remonto paslaugos

2 Sausumos transporto paslaugos [2], apimančios šarvuotų automobilių paslaugas, ir kurjerių paslaugos, išskyrus 
pašto vežimą

3 Keleivių ir krovinių pervežimo oro transportu paslaugos, išskyrus pašto vežimą

4 Sausumos [3] ir oro pašto transportas

5 Telekomunikacijų paslaugos 

6 Finansinės paslaugos:  a) Draudimo paslaugos  b) Bankų ir investavimo paslaugos [4]

7 Kompiuterių ir susijusios paslaugos

8 Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos [5]

9 Apskaitos, audito ir buhalterinės apskaitos paslaugos

10 Rinkos tyrimų ir viešosios nuomonės apklausos paslaugos

11 Valdymo konsultavimo [6] ir susijusios paslaugos

12 Architektūrinės paslaugos; inžinerijos ir integruotos inžinerijos paslaugos; miestų planavimo ir kraštovaizdžio 
inžinerijos paslaugos; susijusios mokslo ir techninio konsultavimo paslaugos; techninių tyrimų ir analizės paslaugos

13 Reklamos paslaugos

14 Pastatų valymo paslaugos bei nuosavybės valdymo paslaugos

15 Leidybos ir spausdinimo paslaugos už užmokestį ar sutarties pagrindu

16 Nuotekų ir atliekų valymo paslaugos; sanitarinės ir panašios paslaugos

Kategorijos Nr. [7] Dalykas

17 Viešbučių ir restoranų paslaugos

18 Geležinkelio transporto paslaugos

19 Vandens transporto paslaugos

20 Pagalbinio transporto paslaugos

21 Teisinės paslaugos

22 Personalo įdarbinimo ir aprūpinimo paslaugos [8]

23 Tyrimo ir saugumo paslaugos, išskyrus šarvuotų automobilių paslaugas

24 Švietimo ir profesinio lavinimo paslaugos

25 Sveikatos bei socialinės paslaugos

26 Rekreacijos, kultūros ir sporto paslaugos

27 Kitos paslaugos

1 Paslaugų kategorijos, apibrėžtos Direktyvos 2004/17/EB 31 straipsnyje ir XVIIA priede.
2 Išskyrus geležinkelių transporto paslaugas, kurios įtrauktos į 18 kategoriją.
3 Išskyrus geležinkelių transporto paslaugas, kurios įtrauktos į 18 kategoriją.
4 Išskyrus finansines paslaugas, susijusias su vertybinių popierių ar kitų finansinių priemonių emisija, pardavimu, pirkimu ar perleidimu, ir 

išskyrus centrinio banko paslaugas. Taip pat išskyrus paslaugas, susijusias su žemės, esamų pastatų arba kito nekilnojamojo turto arba teisių į 
juos įsigijimu ar nuoma bet kokiomis finansinėmis priemonėmis. Tačiau direktyva taikoma sutartims dėl finansinių paslaugų, bet kuria forma 
sudarytoms tuo pačiu metu kaip ir įsigijimo ar nuomos sutartys, prieš sudarant tokias sutartis arba jau jas sudarius.

5 Išskyrus mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugas, kitas nei tos, iš kurių gauta nauda atitenka išimtinai perkančiajai organizacijai ir yra 
panaudojama jos veiklai vykdyti, jei už teikiamą paslaugą visiškai atsiskaito perkančioji organizacija.

6 Išskyrus arbitražo ir taikinimo paslaugas.
7 Paslaugų kategorijos, apibrėžtos Direktyvos 2004/17/EB 32 straipsnyje ir XVIIB priede.
8 Išskyrus darbo sutartis.
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