Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas
Informacija ir elektroninės formos: http://simap.ted.europa.eu

Skelbimas apie pakeitimą
Sutarties/koncesijos keitimas jos galiojimo laikotarpiu
Direktyva 2014/23/ES ◯
Direktyva 2014/24/ES ◯
Direktyva 2014/25/ES ◯

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

Sp

I.1) Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas:

Nacionalinis registracijos Nr.: 2

Adresas:
Miestas:

NUTS kodas:

Pašto kodas:

Šalis:

Asmuo ryšiams:

Telefonas:

El. paštas:

Faksas:

en

im
ec

Interneto adresas (-ai)
Pagrindinis adresas: (URL)
Pirkėjo profilio adresas: (URL)
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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.2.1) Pavadinimas: 2

Pirkimo dalies Nr.: 2

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
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Sp

NUTS kodas: 1 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

II.2.4) Pirkimo aprašymas sudarant sutartį:
(darbų, prekių ar paslaugų pobūdis ir apimtis)

II.2.7) Sutarties, preliminariosios sutarties, dinaminės pirkimo sistemos ar koncesijos trukmė
Trukmė mėnesiais: [
] arba Trukmė dienomis: [
]
arba Pradžia: (dd/mm/mmmm) / Pabaiga: (dd/mm/mmmm)
Direktyva 2014/24/ES – Priežastys, dėl kurių preliminariosios sutarties trukmė ilgesnė nei ketveri metai:
Direktyva 2014/25/ES – Priežastys, dėl kurių preliminariosios sutarties trukmė ilgesnė nei aštuoneri metai:
II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus

im
ec

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis ◯ taip ◯ ne
Projekto identifikacijos duomenys:

IV dalis: Procedūra

IV.2) Administracinė informacija

IV.2.1) Skelbimas apie sutarties skyrimą, susijęs su šia sutartimi

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

V dalis: Sutarties skyrimas/koncesijos suteikimas
Sutarties Nr.: [

]

Pirkimo dalies Nr.: 2 [

]

Pavadinimas:

V.2) Sutarties skyrimas/koncesijos suteikimas
V.2.2) Informacija apie pasiūlymus

en

V.2.1) Sutarties sudarymo ar sprendimo dėl koncesijos suteikimo data: (dd/mm/mmmm)
Sutartis paskirta/koncesija suteikta ekonominės veiklos vykdytojų grupei ◯ taip ◯ ne
V.2.3) Rangovo arba koncesininko pavadinimas ir adresas 1
Oficialus pavadinimas:

Nacionalinis registracijos Nr.: 2

Adresas:
Miestas:

NUTS kodas:

El. paštas:

Pašto kodas:

Šalis:

Telefonas:

Interneto adresas: (URL)

Faksas:

Rangovas arba koncesininkas yra MVĮ ◯ taip ◯ ne (MVĮ suprantamos taip, kaip apibrėžta Komisijos rekomendacijoje 2003/361/EB)
V.2.4) Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (sutarties sudarymo metu; be PVM)
Bendra pirkimo vertė: [

] Valiuta: [ ][ ][ ]
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VI dalis: Papildoma informacija
VI.3) Papildoma informacija: 2

VI.4) Peržiūros procedūros
VI.4.1) Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas:
Adresas:
Miestas:

Pašto kodas:

El. paštas:

Šalis:
Telefonas:

Sp
Interneto adresas: (URL)

Faksas:

VI.4.2) Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga 2
Oficialus pavadinimas:
Adresas:
Miestas:

Pašto kodas:

Šalis:

El. paštas:

Telefonas:

Interneto adresas: (URL)

Faksas:

im
ec

VI.4.3) Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

VI.4.4) Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą 2
Oficialus pavadinimas:
Adresas:
Miestas:
El. paštas:

Pašto kodas:

Interneto adresas: (URL)

Šalis:

Telefonas:
Faksas:

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

en
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VII dalis: Sutarties/koncesijos pakeitimai
VII.1) Pirkimo aprašymas po pakeitimų
VII.1.1) Pagrindinis BVPŽ kodas: [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] Papildomas (-i) BVPŽ kodas: 1, 2 [ ][ ][ ][ ]
VII.1.2) Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai) 2
Pagrindinis BVPŽ kodas: 1 [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] Papildomas (-i) BVPŽ kodas: 1, 2 [ ][ ][ ][ ]
VII.1.3) Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: 1 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

VII.1.4) Pirkimo aprašymas:
(darbų, prekių ar paslaugų pobūdis ir apimtis)
VII.1.5) Sutarties, preliminariosios sutarties, dinaminės pirkimo sistemos ar koncesijos trukmė
Trukmė mėnesiais: [
] arba Trukmė dienomis: [
]
arba Pradžia: (dd/mm/mmmm) / Pabaiga: (dd/mm/mmmm)

Sp

Direktyva 2014/24/ES – Priežastys, dėl kurių preliminariosios sutarties trukmė ilgesnė nei ketveri metai:
Direktyva 2014/25/ES – Priežastys, dėl kurių preliminariosios sutarties trukmė ilgesnė nei aštuoneri metai:
VII.1.6) Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (be PVM)
Bendra sutarties / pirkimo dalies / koncesijos vertė: [
Valiuta: [ ][ ][ ]

]

Sutartis paskirta/koncesija suteikta ekonominės veiklos vykdytojų grupei ◯ taip ◯ ne
VII.1.7) Rangovo arba koncesininko pavadinimas ir adresas 1
Oficialus pavadinimas:

Miestas:
El. paštas:

im
ec

Adresas:

Nacionalinis registracijos Nr.: 2

NUTS kodas:

Pašto kodas:

Interneto adresas: (URL)

Šalis:

Telefonas:
Faksas:

Rangovas arba koncesininkas yra MVĮ ◯ taip ◯ ne (MVĮ suprantamos taip, kaip apibrėžta Komisijos rekomendacijoje 2003/361/EB)

VII.2) Informacija apie pakeitimus
VII.2.1) Pakeitimų aprašymas

Pakeitimų pobūdis ir apimtis (nurodant galimus ankstesnius sutarties pakeitimus):
VII.2.2) Pakeitimo priežastys

◯ Būtinybė pirkti papildomus darbus, paslaugas ar prekes iš pradinio rangovo arba koncesininko (Direktyvos 2014/23/ES 43 straipsnio 1 dalies b
punktas, Direktyvos 2014/24/ES 72 straipsnio 1 dalies b punktas, Direktyvos 2014/25/ES 89 straipsnio 1 dalies b punktas)
Ekonominių ar techninių priežasčių ir nepatogumo ar išlaidų dubliavimo, trukdančių pakeisti rangovą, aprašymas:
◯ Būtinybė atlikti pakeitimą atsirado dėl aplinkybių, kurių pareiginga perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas negalėjo numatyti
(Direktyvos 2014/23/ES 43 straipsnio 1 dalies c punktas, Direktyvos 2014/24/ES 72 straipsnio 1 dalies c punktas, Direktyvos 2014/25/ES 89
straipsnio 1 dalies c punktas)
Aplinkybių, dėl kurių buvo būtina atlikti pakeitimą, aprašymas ir paaiškinimas, kodėl šių aplinkybių nebuvo įmanoma numatyti:

en

VII.2.3) Padidėjusi kaina

Atnaujinta bendra sutarties vertė prieš pakeitimus (atsižvelgiant į galimus ankstesnius sutarties pakeitimus, kainos pakoregavimus ir, Direktyvos
2014/23/ES atveju, į vidutinę infliaciją atitinkamoje valstybėje narėje)
Vertė be PVM: [
] Valiuta: [ ][ ][ ]
Bendra sutarties vertė po pakeitimų
Vertė be PVM: [
] Valiuta: [ ][ ][ ]

Perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto pareiga užtikrinti atitiktį Europos Sąjungos teisei ir visiems galiojantiems įstatymams.
1
2

kartokite tiek kartų, kiek reikia
jei taikoma
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