
Pranešimas dėl savanoriško ex ante skaidrumo
Šiam skelbimui taikoma:

Direktyva 2004/18/EB  ◯
Direktyva 2004/17/EB (Komunalinės paslaugos)  ◯

Direktyva 2009/81/EB (Gynyba)  ◯

I dalis: Perkančioji organizacija ar 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 perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto adresas: (URL)

Pirkėjo profilio adresas: (URL)

Elektroninė prieiga prie informacijos: (URL)

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

I.2) Perkančiosios organizacijos tipas (kai skelbimą paskelbia perkančioji organizacija)

◯ Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federacinės valdžios 

institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius

◯ Nacionalinė ar federacinė agentūra ar tarnyba

◯ Regiono ar vietos valdžios institucija

◯ Regiono ar vietos agentūra ar tarnyba

◯ Įstaiga, kurios veiklą reglamentuoja viešoji teisė

◯ Europos institucija arba agentūra ar tarptautinė organizacija

◯ Kita: (nurodykite konkrečiai) 

I.3) Pagrindinė veikla

(kai skelbimą paskelbia perkančioji organizacija) (kai skelbimą paskelbia perkantysis subjektas)

⃞ Bendros viešosios paslaugos
⃞ Gynyba
⃞ Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga
⃞ Aplinka
⃞ Ekonomikos ir finansų reikalai
⃞ Sveikata
⃞ Būsto ir komunaliniai patogumai
⃞ Socialinė apsauga
⃞ Laisvalaikis, kultūra ir religija
⃞ Švietimas
⃞ Kita: (nurodykite konkrečiai) 

⃞ 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.4) Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų organizacijų ar perkančiųjų subjektų vardu

Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas perka kitų perkančiųjų organizacijų ar perkančiųjų subjektų vardu:    ◯ taip   ◯ ne
(jei taip, daugiau informacijos apie tas perkančiąsias organizacijas ar perkančiuosius subjektus galima pateikti A priede)
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Šio skelbimo tikslas – užtikrinti savanorišką išankstinį skaidrumą, kaip nurodyta direktyvų 
89/665/EEB ir 92/13/EEB dėl teisių gynimo priemonių 2d straipsnio 4 dalyje ir Direktyvos 
2009/81/EB 60 straipsnio 4 dalyje (informacija apie sutarties sudarymą iš anksto 
nepaskelbus skelbimo apie pirkimą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje). Tam, kad būtų 
galima taikyti šį mechanizmą, būtina užpildyti šiuos langelius: I.1; II.1.1; II.1.2; II.1.4; II.1.5; 
V.3 ir atitinkamai D1, D2 ar D3 priedą. Likusių langelių užpildyti neprivaloma, į juos galima 
įrašyti bet kokią kitą informaciją, kuri, perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto 
manymu, būtų naudinga.

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: Sutarties objektas

II.1) Aprašymas

II.1.1) Sutarčiai suteiktas pavadinimas

II.1.2) Sutarties tipas ir darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta 
(pasirinkite tik vieną kategoriją (darbus, prekes ar paslaugas), labiausiai atitinkančią konkretų Jūsų sutarties ar pirkimo(-ų) objektą)

◯ Darbai ◯ Prekės ◯ Paslaugos

⃞ Atlikimas
⃞ Projektavimas ir atlikimas
⃞ Įvykdymas bet kokiomis darbo priemonėmis 

pagal perkančiųjų organizacijų ar perkančiųjų 
subjektų nustatytus reikalavimus

◯ Pirkimas
◯ Lizingas
◯ Nuoma
◯ Pirkimas išsimokėtinai
◯ Jų derinys

Paslaugų kategorija Nr.: [    ] [    ]

Dėl paslaugų kategorijų žr. C1, C2 ar C3 priedus

Pagrindinė darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta:

NUTS kodas  [    ] [    ] [    ] [    ] [    ]
NUTS kodas  [    ] [    ] [    ] [    ] [    ] 

NUTS kodas  [    ] [    ] [    ] [    ] [    ]
NUTS kodas  [    ] [    ] [    ] [    ] [    ]       

II.1.3) Informacija apie preliminarųjį susitarimą arba dinaminę pirkimo sistemą (DPS) (jei taikoma)

⃞ Skelbimas susijęs su preliminariojo susitarimo sudarymu 

⃞ Skelbimas susijęs su sutartimi(-imis), grindžiama(-omis) dinamine pirkimo sistema (DPS) (netaikytina, jei skelbimui taikoma Direktyva 2009/81/EB)

II.1.4) Trumpas sutarties ar pirkimo(-ų) aprašymas:

II.1.5) Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ) 

Pagrindinis žodynas Papildomas žodynas (jei taikoma)

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

Papildomas(-i) objektas(-
ai)

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

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

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

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

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

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

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

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

II.1.6)  Informacija apie Pasaulio prekybos organizacijos susitarimą dėl vyriausybės pirkimų (netaikytina, jei skelbimui taikoma Direktyva 
2009/81/EB)
Sutarčiai taikomas Pasaulio prekybos organizacijos susitarimas dėl vyriausybės pirkimų:  ◯ taip    ◯ ne

II.2) Bendra galutinė sutarties(-čių) vertė
II.2.1) Bendra galutinė sutarties(-čių) vertė (Nurodykite tik bendrą galutinę vertę, įskaitant visas sutartis, pirkimo dalis, pratęsimus ir pasirinkimo 
galimybes. Informaciją apie atskiras sutartis pateikite V dalyje „Sutarties sudarymas“)

Be PVM Su PVM   PVM tarifas (%)

Vertė:   [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ] , [    ][    ]
Valiuta:  [    ][    ][    ]  
arba
Mažiausios kainos pasiūlymas  [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ] , [    ][    ]  
ir
didžiausios kainos pasiūlymas [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ] , [    ][    ] 
Valiuta:   [    ][    ][    ]    
į kuriuos atsižvelgta

◯

◯

◯

◯

 [    ][    ] , [    ]

 [    ][    ] , [    ]
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IV dalis: Procedūra

IV.1) Procedūros tipas

◯ Derybų procedūra, kai neskelbiamas skelbimas apie pirkimą ar kvietimas dalyvauti konkurse
◯ Sutarties sudarymas iš anksto nepaskelbus skelbimo apie pirkimą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (atitinkamai D1, D2 ar D3 priedų 2 

dalyje išvardytais atvejais)

Priežastys, dėl kurių nuspręsta sudaryti sutartį iš anksto nepaskelbus skelbimo apie pirkimą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje: 
užpildykite atitinkamai visą D1, D2 ar D3 priedą

IV. 2) Sutarties sudarymo kriterijai

IV.2.1) Sutarties sudarymo kriterijai (pažymėkite atitinkamą(-us) langelį(-ius))

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

Kriterijai (taikoma perkančiosioms organizacijoms) Lyginamasis svoris Kriterijai (taikoma perkančiosioms organizacijoms) Lyginamasis svoris

1. [                                                                            ]

2. [                                                                            ]

3. [                                                                            ] 

4. [                                                                            ]

5. [                                                                            ]

[                           ]

[                           ]

[                           ]

[                           ]

[                           ]

6.  [                                                                            ]

7.  [                                                                            ] 

8.  [                                                                            ] 

9.  [                                                                            ] 

10.[                                                                            ]

[                           ]

[                           ]

[                           ]

[                           ]

[                           ]

IV.2.2) Informacija apie elektroninį aukcioną 
Surengtas elektroninis aukcionas    ◯ taip   ◯ ne

IV.3) Administracinė informacija

IV.3.1) Perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto priskirtas bylos numeris: (jei taikoma)

IV.3.2) Ankstesnis(-i) skelbimas(-ai) apie tą pačią sutartį    ◯ taip   ◯ ne

(jei taip, pažymėkite atitinkamus langelius)

◯  Reguliarus orientacinis skelbimas ◯  Skelbimas apie kvalifikacinę sistemą
◯  Išankstinis informacinis skelbimas ◯  Skelbimas apie pirkėjo profilį      
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: [    ][    ][    ][    ]/S [    ][    ][    ]–[    ][    ][    ][    ][    ][    ][    ]         [    ][    ] / [    ][    ] / [    ][    ]
[    ][    ] (diena/mėnuo/metai)

◯  Skelbimas apie pirkimą  ◯  Supaprastintas skelbimas apie pirkimą taikant dinaminę pirkimo sistemą
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: [    ][    ][    ][    ]/S [    ][    ][    ]–[    ][    ][    ][    ][    ][    ][    ]          [    ][    ] / [    ][    ] / [    ][    ]
[    ][    ] (diena/mėnuo/metai)

⃞ Kiti ankstesni skelbimai
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: [    ][    ][    ][    ]/S [    ][    ][    ]–[    ][    ][    ][    ][    ][    ][    ]         [    ][    ] / [    ][    ] / [    ][    ]
[    ][    ] (diena/mėnuo/metai)
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: [    ][    ][    ][    ]/S [    ][    ][    ]–[    ][    ][    ][    ][    ][    ][    ]         [    ][    ] / [    ][    ] / [    ][    ]
[    ][    ] (diena/mėnuo/metai)
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V dalis: Sutarties sudarymas

Sutartis Nr.:  [    ][    ][    ]        Pirkimo dalis Nr.:  [    ][    ][    ]        Pirkimo dalies pavadinimas:

V.1) Sprendimo dėl sutarties sudarymo priėmimo data:  [    ][    ] / [    ][    ] / [    ][    ][    ][    ] (diena/mėnuo/metai)

V.2) Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius:  [    ][    ][    ]
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius:  [    ][    ][    ]

V.3) Ūkio subjekto, kurio naudai priimtas sprendimas sudaryti sutartį, pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas

Oficialus pavadinimas:

Adresas:

Miestas: Pašto kodas: Šalis:

El. paštas: Telefonas:

Interneto adresas: (URL) Faksas:

V.4) Informacija apie sutarties vertę (įrašykite tik skaičius)

Be PVM Su PVM   PVM tarifas (%)

Pradinė numatyta bendra sutarties vertė (jei taikoma)

Vertė:   [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ] , [    ][    ] 

Valiuta:  [    ][    ][    ] 

◯ ◯  [    ][    ] , [    ]

Bendra galutinė sutarties vertė

Vertė:   [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ] , [    ][    ] 

Valiuta:  [    ][    ][    ]  
arba
Mažiausios kainos pasiūlymas  [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ] , [    ][    ]  ir
didžiausios kainos pasiūlymas [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ] , [    ][    ] 
Valiuta:   [    ][    ][    ]    
į kuriuos atsižvelgta

◯

◯

◯

◯

 [    ][    ] , [    ]

 [    ][    ] , [    ]

Jei numatyta metinė arba mėnesinė vertė: (nurodykite)
Metų skaičių: [    ][    ]     arba      Mėnesių skaičių: [    ][    ]

V.5) Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą
Tikėtina, kad sutartis bus pavesta vykdyti subrangovams  ◯ taip   ◯ ne

(jei taip, įrašykite tik skaičius) Sutarties dalies, kuri pagal subrangos sutartį greičiausiai bus perduota vykdyti trečiosioms šalims, vertė arba tokia dalis 
procentais:
Vertė be PVM:  [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ] , [    ][    ]      Nežinoma:  ⃞
Valiuta:  [    ][    ][    ]         Dalis  [    ][    ] , [    ] (%)

Trumpas sutarties dalies, kuri bus perduota vykdyti pagal subrangos sutartį, aprašymas, nurodant vertę ir dalį procentais: (jei žinoma)

Tik jei skelbimui taikoma Direktyva 2009/81/EB:

⃞ Visos arba kai kurios subrangos sutartys bus sudarytos konkurso būdu (žr. Direktyvos 2009/81/EB III antraštinę dalį)

⃞ Dalis sutarties bus perduota vykdyti subrangovams konkurso būdu (žr. Direktyvos 2009/81/EB III antraštinę dalį) 
mažiausia procentinė dalis: [    ][    ] , [    ] (%)    didžiausia procentinė dalis: [    ][    ] , [    ] (%) sutarties vertės
(Didžiausia procentinė dalis negali viršyti 30 % sutarties vertės)

   (Šią dalį pildykite tiek kartų, kiek reikia)   

LT  Standartinė forma 15 – Pranešimas dėl savanoriško ex ante skaidrumo 4    



VI dalis: Papildoma informacija

VI.1) Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Sutartis yra susijusi 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) Kitos perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto, kurios (kurio) vardu perkančioji organizacija ar perkantysis 
subjektas perka, adresas

Oficialus pavadinimas: Nacionalinis Nr.: (jei žinoma)

Adresas:

Miestas: Pašto kodas: Šalis:

   (Šią dalį pildykite tiek kartų, kiek reikia)   
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C1 priedas – Bendrieji pirkimai

II dalyje „Sutarties objektas“ nurodytos paslaugų kategorijos
Direktyva 2004/18/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 [9]

27 Kitos paslaugos

1 Paslaugų kategorijos, apibrėžtos Direktyvos 2004/18/EB 20 straipsnyje ir II priedo A dalyje.
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 2004/18/EB 21 straipsnyje ir II priedo B dalyje.
8 Išskyrus darbo sutartis.
9 Išskyrus sutartis, pagal kurias transliuotojai įsigyja, kuria, gamina arba kartu gamina programų medžiagą, bei transliavimo laiko sutartis.
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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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C3 priedas – Gynyba ir saugumas

II dalyje „Sutarties objektas“ nurodytos paslaugų kategorijos
Direktyva 2009/81/EB

Kategorijos Nr. [1]  Dalykas

1 Priežiūros ir remonto paslaugos

2 Su užsienio karine pagalba susijusios paslaugos

3 Gynybos paslaugos, karinės gynybos paslaugos ir civilinės gynybos paslaugos

4 Tyrimo ir saugumo paslaugos

5 Sausumos transporto paslaugos 

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

7 Sausumos ir oro pašto transportas

8 Geležinkelio transporto paslaugos

9 Vandens transporto paslaugos

10 Pagalbinio transporto paslaugos

11 Telekomunikacijų paslaugos

12 Finansinės paslaugos: Draudimo paslaugos

13 Kompiuterių ir susijusios paslaugos

14 Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos [2] ir vertinimo testai

15 Apskaitos, audito ir buhalterinės apskaitos paslaugos

16 Valdymo konsultavimo [3] ir susijusios paslaugos

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

18 Pastatų valymo paslaugos bei nuosavybės valdymo paslaugos

19 Nuotekų ir atliekų valymo paslaugos; sanitarinės ir panašios paslaugos 

20 Mokymo ir imitavimo paslaugos, susijusios su gynybos ir saugumo sritimi

Kategorijos Nr. [4] Dalykas

21 Viešbučių ir restoranų paslaugos

22 Pagalbinio transporto paslaugos

23 Teisinės paslaugos

24 Personalo įdarbinimo ir aprūpinimo paslaugos [5]

25 Sveikatos bei socialinės paslaugos

26 Kitos paslaugos

 1 Paslaugų kategorijos, apibrėžtos Direktyvos 2009/81/EB I priede.
 2 Išskyrus mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugas, nurodytas Direktyvos 2009/81/EB 13 straipsnio j punkte.
 3 Išskyrus arbitražo ir taikinimo paslaugas.
 4 Paslaugų kategorijos, apibrėžtos Direktyvos 2009/81/EB II priede.
 5 Išskyrus darbo sutartis.



D1 priedas – Bendrieji pirkimai

Priežastys, dėl kurių nuspręsta sudaryti sutartį iš anksto nepaskelbus skelbimo apie 
pirkimą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje

Direktyva 2004/18/EB

Nurodykite priežastis, dėl kurių sutartis sudaryta iš anksto nepaskelbus skelbimo apie pirkimą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Šios 
priežastys turi atitikti Direktyvos 2004/18/EB reikalavimus. (pažymėkite atitinkamą(-us) langelį(-ius) ir pateikite papildomos informacijos toliau)

1) Sprendimo pagal Direktyvą 2004/18/EB pasirinkti derybų procedūrą, kai skelbimas apie pirkimą iš anksto neskelbiamas Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje, priežastys

Nebuvo gauta pasiūlymų arba tinkamų pasiūlymų pagal:

◯ atvirą procedūrą,
◯ ribotą procedūrą.

⃞ Numatomi tiekti produktai pagaminti tik mokslinių tyrimų, eksperimentavimo, studijų ar taikomosios veiklos tikslais direktyvoje nustatytomis 
sąlygomis. (tik prekių pirkimui)

Atlikti darbus, tiekti prekes ir teikti paslaugas gali tik konkretus dalyvis dėl šių priežasčių:

⃞ techninių,
⃞ meninių,
⃞ susijusių su išimtinių teisių apsauga.

⃞ Ypatinga skuba dėl įvykių, kurių perkančioji organizacija negalėjo numatyti, laikantis direktyvoje nustatytų griežtų sąlygų.

⃞ Papildomi darbai, tiekimas ar paslaugos užsakomi laikantis direktyvoje nustatytų griežtų sąlygų.

⃞ Nauji darbai ar paslaugos, kuriais pakartojami esami darbai ar paslaugos ir kurie užsakomi laikantis direktyvoje nustatytų griežtų sąlygų.

⃞ Su konkurso laimėtoju ar vienu iš laimėtojų paslaugų pirkimo sutartis sudaryta po projekto konkurso. 

⃞ Tiekiamos prekės kotiruotos ir perkamos prekių rinkoje. 

Prekės perkamos ypač palankiomis sąlygomis:

⃞ iš tiekėjo, kuris galutinai likviduoja savo verslą,
⃞ iš bankroto administratorių ar likvidatorių, pagal susitarimą su kreditoriais ar panašia tvarka. 

⃞ Visi pasiūlymai, pateikti pagal atvirą procedūrą, ribotą procedūrą arba konkurencinio dialogo procedūrą, buvo netvarkingi ar nepriimtini. Į 
derybas buvo pakviesti tik tie dalyviai, kurie atitiko kokybinius atrankos kriterijus.

2) Kitos priežastys, dėl kurių nuspręsta sudaryti sutartį iš anksto nepaskelbus skelbimo apie pirkimą Europos Sąjungos oficialiajame 
leidinyje

◯ Sutarties objektas – Direktyvos II B priede išvardytos paslaugos.
◯ Sutartis nepatenka į direktyvos taikymo sritį.

Kad, kaip nurodyta pirmiau, peržiūros prašymo pateikimo laikotarpis būtų sutrumpintas, ne tik pažymėkite langelius viršuje, bet ir išsamiai 
paaiškinkite, kodėl sutarties sudarymas iš anksto nepaskelbus skelbimo apie pirkimą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje yra teisėtas – bet 
kuriuo atveju nurodykite susijusius faktus ir, jei būtina, pateikite teisines išvadas pagal Direktyvą 2004/18/EB: (ne daugiau kaip 500 žodžių)
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D2 priedas – Komunalinės paslaugos

Priežastys, dėl kurių nuspręsta sudaryti sutartį iš anksto nepaskelbus skelbimo apie 
pirkimą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje

Direktyva 2004/17/EB

Nurodykite priežastis, dėl kurių sutartis sudaryta iš anksto nepaskelbus skelbimo apie pirkimą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Šios 
priežastys turi atitikti Direktyvos 2004/17/EB reikalavimus. (pažymėkite atitinkamą(-us) langelį(-ius) ir pateikite papildomos informacijos toliau)

1) Sprendimo pagal Direktyvos 2004/17/EB 40 str. 3 dalį pasirinkti derybų procedūrą, kai skelbimas apie pirkimą iš anksto neskelbiamas 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, priežastys

Nebuvo gauta pasiūlymų arba tinkamų pasiūlymų pagal:

◯ atvirą procedūrą,
◯ ribotą procedūrą,
◯ derybų procedūrą iš anksto kviečiant dalyvauti konkurse.

⃞ Sutartis sudaroma vien tik mokslinių tyrimų, eksperimentavimo, studijų ar taikomosios veiklos tikslais, direktyvoje nustatytomis sąlygomis..

Atlikti darbus, tiekti prekes ir teikti paslaugas gali tik konkretus dalyvis dėl šių priežasčių:

⃞ techninių,
⃞ meninių,
⃞ susijusių su išimtinių teisių apsauga.

⃞ Ypatinga skuba dėl įvykių, kurių perkantysis subjektas negalėjo numatyti, laikantis direktyvoje nustatytų griežtų sąlygų.

⃞ Papildomi darbai, tiekimas ar paslaugos užsakomi laikantis direktyvoje nustatytų griežtų sąlygų.

⃞ Nauji darbai ar paslaugos, kuriais pakartojami esami darbai ar paslaugos ir kurie užsakomi laikantis direktyvoje nustatytų griežtų sąlygų.

⃞ Su konkurso laimėtoju ar vienu iš laimėtojų paslaugų pirkimo sutartis sudaryta po projekto konkurso. 

⃞ Tiekiamos prekės kotiruotos ir perkamos prekių rinkoje. 

Prekės perkamos ypač palankiomis sąlygomis:

⃞ iš tiekėjo, kuris galutinai likviduoja savo verslą,
⃞ iš bankroto administratorių ar likvidatorių, pagal susitarimą su kreditoriais ar panašia tvarka. 

⃞ Sutartis turi būti sudaryta pagal preliminarųjį susitarimą, laikantis direktyvos.

2) Kitos priežastys, dėl kurių nuspręsta sudaryti sutartį iš anksto nepaskelbus skelbimo apie pirkimą Europos Sąjungos oficialiajame 
leidinyje

◯ Sutarties objektas – Direktyvos XVII B priede išvardytos paslaugos.
◯ Sutartis nepatenka į direktyvos taikymo sritį. 

Kad, kaip nurodyta pirmiau, peržiūros prašymo pateikimo laikotarpis būtų sutrumpintas, ne tik pažymėkite langelius viršuje, bet ir išsamiai 
paaiškinkite, kodėl sutarties sudarymas iš anksto nepaskelbus skelbimo apie pirkimą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje yra teisėtas – bet 
kuriuo atveju nurodykite susijusius faktus ir, jei būtina, pateikite teisines išvadas pagal Direktyvą 2004/17/EB: (ne daugiau kaip 500 žodžių)
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D3 priedas – Gynyba ir saugumas

Priežastys, dėl kurių nuspręsta sudaryti sutartį iš anksto nepaskelbus skelbimo apie 
pirkimą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje

Direktyva 2009/81/EB

Nurodykite priežastis, dėl kurių sutartis sudaryta iš anksto nepaskelbus skelbimo apie pirkimą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Šios 
priežastys turi atitikti Direktyvos 2009/81/EB reikalavimus. (pažymėkite atitinkamą(-us) langelį(-ius) ir pateikite papildomos informacijos toliau)

1) Sprendimo pagal Direktyvos 2009/81/EB 28 str. pasirinkti derybų procedūrą, kai skelbimas apie pirkimą iš anksto neskelbiamas 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, priežastys

Nebuvo gauta pasiūlymų arba tinkamų pasiūlymų pagal:

◯ ribotą procedūrą,
◯ derybų procedūrą, kai iš anksto paskelbiamas skelbimas apie pirkimą,
◯ konkurencinio dialogo procedūrą.

⃞ Visi pasiūlymai, pateikti pagal ribotą procedūrą, derybų procedūrą, kai iš anksto paskelbiamas skelbimas apie pirkimą, ar konkurencinį dialogą, 
buvo netvarkingi ar nepriimtini. Į derybas buvo pakviesti tik tie dalyviai, kurie atitiko kokybinius atrankos kriterijus.

⃞   Nustatyti ribotos procedūros ir derybų procedūros, kai iš anksto paskelbiamas skelbimas apie pirkimą, laikotarpiai yra nesuderinami su krizės
lemiama skuba.

⃞ Ypatinga skuba dėl įvykių, kurių perkančioji organizacija arba perkantysis subjektas negalėjo numatyti, laikantis atitinkamoje direktyvoje 
nustatytų griežtų sąlygų.

Atlikti darbus, tiekti prekes ir teikti paslaugas gali tik konkretus dalyvis dėl šių priežasčių:

⃞ techninių
⃞ susijusių su išimtinių teisių apsauga.

⃞ Sutartis susijusi su mokslinių tyrimų ir plėtros paslaugomis, išskyrus nurodytąsias Direktyvos 2009/81/EB 13 straipsnyje. (tik paslaugų ir prekių 
pirkimui)

⃞ Numatomi tiekti produktai pagaminti tik mokslinių tyrimų, eksperimentavimo, studijų ar taikomosios veiklos tikslais direktyvoje nustatytomis 
sąlygomis. (tik paslaugų ir prekių pirkimui)

⃞ Papildomi darbai, tiekimas ar paslaugos užsakomi laikantis direktyvoje nustatytų griežtų sąlygų.

⃞ Tiekiamos prekės kotiruotos ir perkamos prekių rinkoje. 

Prekės perkamos ypač palankiomis sąlygomis:

⃞ iš tiekėjo, kuris galutinai likviduoja savo verslą,
⃞ iš bankroto administratorių ar likvidatorių, pagal susitarimą su kreditoriais ar panašia tvarka. 

⃞ Nauji darbai ar paslaugos, kuriais pakartojami esami darbai ar paslaugos ir kurie užsakomi laikantis direktyvoje nustatytų griežtų sąlygų.

⃞ Sutartis yra susijusi su oro ir jūrų transporto paslaugomis, kurios, laikantis direktyvoje nustatytų griežtų sąlygų, teikiamos valstybės narės 
ginkluotosioms pajėgoms, dislokuotoms arba dislokuosimoms užsienyje.

2) Kitos priežastys, dėl kurių nuspręsta sudaryti sutartį iš anksto nepaskelbus skelbimo apie pirkimą Europos Sąjungos oficialiajame 
leidinyje

◯ Sutarties objektas – Direktyvos II B priede išvardytos paslaugos.
◯ Sutartis nepatenka į direktyvos taikymo sritį.

Kad, kaip nurodyta pirmiau, peržiūros prašymo pateikimo laikotarpis būtų sutrumpintas, ne tik pažymėkite langelius viršuje, bet ir išsamiai 
paaiškinkite, kodėl sutarties sudarymas iš anksto nepaskelbus skelbimo apie pirkimą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje yra teisėtas – bet 
kuriuo atveju nurodykite susijusius faktus ir, jei būtina, pateikite teisines išvadas, kaip reikalaujama Direktyvos 2009/81/EB straipsniuose: (ne daugiau 
kaip 500 žodžių)

                                                       




