14 standartinės formos „Klaidų ištaisymas“ (F14) naudojimo nurodymai
F14 yra naudojama vykdomų procedūrų metu siekiant paskelbti mažus pakeitimus, esančius jau publikuotuose
skelbimuose. Klaidų ištaisymo skelbimai yra publikuojami per 5 dienas po išsiuntimo.
Naujoji F14 (taikant 2014 m. direktyvas) turi būti naudojama siekiant pataisyti skelbimus, publikuotus
naudojant senas (2004 m. direktyvos) arba naujas (2014 m. direktyvos) formas.
1.

F14 yra naudojama mažiems pakeitimams paskelbti. Prašome atkreipti dėmesį, kad, jeigu yra didelių
pakeitimų, skelbimas turėtų būti publikuojamas iš naujo. F14 NETURI būti naudojama:

2.



keičiant sutarties tipą;



keičiant procedūros tipą;



keičiant direktyvos nuorodą;



įtraukiant naujų dalių ir keičiant dalių skaičių;



anuliuojant skelbimą apie pirkimą (standartinė forma – F02).

F14 yra naudojama paskelbiant pakeitimus jau publikuotuose skelbimuose


F14 pateikti pakeitimai turi būti susiję tik su skelbimais, kurie buvo anksčiau publikuoti TED. Prašome
pateikti TED publikuoto susijusio pirminio skelbimo nuorodą.



Pirminiame skelbime, kuris bus keičiamas, prašome aiškiai nurodyti susijusią dalį ir pastraipos numerį.



Tekstas, kuris bus keičiamas dalyje „vietoj“, turi tiksliai atitikti tekstą, publikuotą susijusiame
pirminiame skelbime.

Pastaba. Jeigu yra daugiau nei vienas pakeitimas, mygtuku „+“ galima atidaryti papildomas
„vietoj“ dalis.
3.

F14 yra naudojama pakeitimams skelbimuose pateikti.


4.

5.

F14 nenaudojama pateikti pakeitimams pirkimo dokumentuose (techninėse specifikacijose). Vis dėlto
punktą VII.2) Kita papildoma informacija galima naudoti TIK informuojant, kad yra pakeitimų pirkimo
dokumentuose.

F14 yra naudojama vykdomų procedūrų metu.


F14 daugiau nenaudojama norint informuoti apie nebaigtas ar nesėkmingas procedūras. Tai
daroma naudojant skelbimą apie sutarties skyrimą (F3, F6…), kurio V.1 dalyje gali būti
nurodoma, kad sutartis daliai nebuvo paskirta.



F14 nenaudojama informuojant apie sutarties ar koncesijos pakeitimus jos galiojimo metu. Tam
prašome naudoti F20.

Klaidų ištaisymo skelbimai yra publikuojami per 5 dienas po išsiuntimo.


Jeigu klaidų ištaisyme teikiami kvietimo dalyvauti konkurse pakeitimai, įsitikinkite, kad
ekonominės veiklos vykdytojai turės pakankamai laiko atsižvelgti į bet kokius pakeitimus iki
pasiūlymų pateikimo, ir, jeigu būtina, pratęskite pasiūlymų teikimo terminą.



Jeigu dėl pakeitimų reikia pratęsti terminus, atsižvelkite į tai, kad jie gali turėti poveikio kitiems
anksčiau paskelbtiems terminams.

Atnaujinta 2020-06-10

