
Skelbimas pirkėjo profilyje
Šis skelbimas susijęs su:

Išankstinis informacinis skelbimas (Direktyva 2014/24/ES) ◯
(kuriuo nekviečiama dalyvauti konkurse)

Reguliarus orientacinis skelbimas (Direktyva 2014/25/ES) ◯
(kuriuo nekviečiama dalyvauti konkurse)

Išankstinis informacinis skelbimas (Direktyva 2009/81/EB) ◯
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I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas
I.1) Pavadinimas ir adresai 1 (nurodykite visas už procedūrą atsakingas perkančiąsias organizacijas ar perkančiuosius subjektus)

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)

I.2) Bendras pirkimas

⃞ Sutartis apima bendrą pirkimą
Bendro pirkimo, apimančio skirtingas šalis, atveju – taikoma nacionalinė pirkimų teisė:

⃞ Sutartį skiria centrinė perkančioji organizacija

I.3) Komunikavimas
◯ Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: 15 (URL)
◯ Prieiga prie pirkimo dokumentų yra ribojama. Daugiau informacijos galima rasti čia: 15 (URL)

Daugiau informacijos galima gauti                 

◯ pirmiau nurodytu adresu
◯ kitu adresu: (pateikite kitą adresą)

⃞ Elektroninei komunikacijai reikalingos priemonės ir prietaisai, kurie nėra plačiai prieinami. Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga 
prie šių priemonių ir prietaisų suteikiama: (URL)

I.4) Perkančiosios organizacijos tipas (kai skelbimą paskelbia perkančioji organizacija)

◯ Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios 
institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius

◯ Nacionalinė ar federalinė agentūra ar tarnyba
◯ Regiono ar vietos valdžios institucija

◯ Regiono ar vietos agentūra ar tarnyba
◯ Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga 
◯ Europos institucija arba agentūra ar tarptautinė organizacija
◯ Kitas tipas:

I.5) Pagrindinė veikla (kai skelbimą paskelbia perkančioji organizacija) 

◯ Bendros viešosios paslaugos
◯ Gynyba
◯ Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga
◯ Aplinka
◯ Ekonomikos ir finansų reikalai
◯ Sveikata 

◯ Būstas ir komunaliniai patogumai
◯ Socialinė apsauga
◯ Laisvalaikis, kultūra ir religija
◯ Švietimas
◯ Kita veikla:

I.6) Pagrindinė veikla (kai skelbimą paskelbia perkantysis subjektas)

◯ Dujų ir šilumos gamyba, transportavimas ir skirstymas
◯ Elektros energija 
◯ Dujų ir naftos gavyba
◯ Akmens anglių ir kito kietojo kuro žvalgyba ir gavyba
◯ Vanduo
◯ Pašto paslaugos

◯ Geležinkelio paslaugos 
◯ Miesto geležinkelio, tramvajų, troleibusų ar autobusų transporto 

paslaugos
◯ Uostų veikla
◯ Oro uostų veikla
◯ Kita veikla:

Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas

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

Specim
en
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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
15 pateikite šią informaciją čia arba, jei taikoma, kvietime pateikti pasiūlymus

II dalis: Objektas

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.2) Aprašymas

II.2.2) Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai) 2

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

II.2.3) Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas: 1 [    ] [    ] [    ] [    ] [    ]         Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

II.2.4) Pirkimo aprašymas:
(darbų, prekių ar paslaugų pobūdis ir apimtis arba poreikių ir reikalavimų nurodymas)

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3) Papildoma informacija: 2

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

Specim
en




