
I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas (kaip nurodyta pradiniame skelbime)

I.1) Pavadinimas ir adresai 1

Oficialus pavadinimas: Nacionalinis registracijos Nr.: 2

Adresas:

Miestas: NUTS kodas: Pašto kodas: Šalis:

Asmuo ryšiams: Telefonas:

El. paštas: Faksas:

Interneto adresas (-ai)
Pagrindinis adresas: (URL)
Pirkėjo profilio adresas: (URL)

II dalis: Objektas (kaip nurodyta pradiniame skelbime)

II.1) Pirkimo apimtis
II.1.1) Pavadinimas: Nuorodos numeris: 2

II.1.2) Pagrindinis BVPŽ kodas:  [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ]    Papildomas (-i) BVPŽ kodas: 1, 2 [    ][    ][    ][    ]

II.1.3) Sutarties tipas   ◯  Darbai    ◯ Prekės    ◯  Paslaugos

II.1.4) Trumpas aprašymas:

VI dalis: Papildoma informacija
VI.5) Šio skelbimo išsiuntimo data: (dd/mm/mmmm)

VI.6) Pradinio skelbimo nuoroda

Pradinis skelbimas buvo siųstas naudojant 7  ◯ eNotices  ◯ TED eSender  ◯ Kita:

TED eSender registracijos vardas:  [        ] 7   TED eSender kliento registracijos vardas:  [        ] 7

Skelbimo nuoroda: [    ][    ][    ][    ]–[    ][    ][    ][    ][    ][    ] 7 (metai ir dokumento numeris)

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: [    ][    ][    ][    ]/S [    ][    ][    ]–[    ][    ][    ][    ][    ][    ]

Pradinio skelbimo išsiuntimo data: 7 (dd/mm/mmmm)

Klaidų ištaisymas
Skelbimas, susijęs su pakeitimais ar papildoma informacija

Direktyva 2014/23/ES
Direktyva 2014/24/ES
Direktyva 2014/25/ES

Primename: jeigu dėl pataisymų ar papildymų iš esmės keičiasi skelbimuose pateiktos konkurencijos sąlygos, būtina 
pratęsti pradinius terminus arba pradėti naują procedūrą.

LT  Standartinė forma 14 – Klaidų ištaisymas 1    

Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas

Informacija ir elektroninės formos: http://simap.ted.europa.eu

Specim
en



VII dalis: Pakeitimai
VII.1) Informacija, kuri turi būti pakeista ar papildyta 

VII.1.1) Keitimo priežastis 7

◯ Perkančiosios organizacijos pateiktos pradinės informacijos keitimas
◯ TED skelbiamos informacijos nesutapimas su perkančiosios organizacijos pateikta pradine informacija

VII.1.2) Taisytinas pradinio skelbimo tekstas 1 (nurodykite atitinkamos pradinio skelbimo dalies ir pastraipos numerį)

Dalies numeris: [    ].[    ].[    ]
Pirkimo dalies Nr.: 2

Keistino teksto vieta:

Yra: Turi būti:

Dalies numeris: [    ].[    ].[    ]
Pirkimo dalies Nr.: 2

Keistino teksto vieta:

Yra
Pagrindinis BVPŽ kodas: 
[    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ]    
Papildomas (-i) BVPŽ kodas: 2 [    ][    ][    ][    ]

Turi būti
Pagrindinis BVPŽ kodas: 
[    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ]    
Papildomas (-i) BVPŽ kodas: 2 [    ][    ][    ][    ]

Dalies numeris: [    ].[    ].[    ]
Keistino teksto vieta:

Yra
Data: (dd/mm/mmmm)
Vietos laikas: (hh:mm)

Turi būti
Data: (dd/mm/mmmm)
Vietos laikas: (hh:mm)

VII.2) Kita papildoma informacija: 2
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Perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto pareiga užtikrinti atitiktį Europos Sąjungos teisei ir visiems galiojantiems įstatymams.

1 kartokite tiek kartų, kiek reikia
2 jei taikoma
7 privaloma informacija, kuri nebus skelbiama

Specim
en




